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A Nosa
Terra recibe
a medalla
Castelao
(Páx. 14-15)
O presidente da Xunta,
Emilio P. Touriño coloca a Medalla
Castelao a Afonso Eiré,
director de A Nosa Terra.

Así son os que promoven
a campaña anti Decreto

Os duros
do PP contra
o galego
Alberte Núñez Feixóo,
presidente do PP galego.
PEPE FERRÍ N / A . G . N .

VIAXE A LIBUNCA
Antonio Yáñez

PREMI O RAÍ Ñ A LUPA 2 0 0 6
Vela quí a viaxe iniciática dun a dolescente
a Libunca , o p aís dos mortos.
O encontro cos ha bitantes do Alén
converterá a súa viaxe nun camiño de
ma duración tras o cal na d a será igual.
Viaxar a Libunca será , pois, como viaxar
no tempo. Polo tempo histórico, afasta do
pero sorprendentemente próximo,
dun pobo, e a través do tempo persoal
dun ra p a z que está a descubrir a vid a .

NINGUÉN PODE NEGAR –ASÍ O TESTEMUÑAN TODAS AS ESTATÍSTICAS
e estudos sectoriais– que o galego atópase en inferioridade co castelán e que, progresivamente, vai perdendo terreo até facer posíbel
a súa desaparición se non se poñen as medidas correctoras precisas.
Medidas homologadas en todo o mundo cos idiomas minorizados e
amparadas polos organismos internacionais. Tampouco é posíbel
negar, cos datos na man, que o ensino segue a ser unha instancia
principalmente desgaleguizadora. A conciencia por parte de todos
desta realidade permitiu até agora o consenso en política lingüística, malia que a escasa vontade gubernamental acostumase deixar
en papel mollado moitos decretos. É difícil de entender, por todo o
anterior, que o PP se prestase a dar cobertura a unha minoría de pais
e profesores, maiormente adscritos a centros confesionais e conservadores, empeñados, con obvia demagoxia, en convertir a
lingua minorizada en agresora. A forza do castelán é tan notoria
que non precisa para nada de leis protectoras, xusto á inversa do
que lle sucede ao galego. Sería de agardar que o PP volvese a
posturas de sensatez, pero moito nos tememos que non será así e
que os sectores duros se impoñan, desprazando ao PP galeguista,
que nos últimos lustros comandou a liña do partido na materia.♦

A obxección
á materia
de Educación
para a cidadanía
será ilegal
(Páx. 10)

Guía da música
en directo para
este verán
(Páx. 32-33)

O PP rompe o consenso e apoia
a campaña dunha minoría contra o galego
H. VIXANDE

A campaña contra o galego no ensino está cada vez máis organizada e xa conseguiu o éxito de impedir a completa aplicación o próximo curso do Decreto que regula o uso da nosa lingua nos distintos treitos educativos para desenvolver a Lei de Normalización Lingüística que aprobara o Parlamento de forma unánime cando gobernaba o PP.
A campaña comezárona sectores varias persoas presentáronse de
da dereita cando o Decreto xa con- forma pública como portavoces e
tara co consenso de todos os parti- dirixentes de “Tan gallego como
dos políticos e as principais orga- el gallego” e na propia páxina punizacións relacioblicaron unha lisnadas co ensino.
ta con algo máis
Mais aos poucos
de vinte mil sinacampaña
fóronse sumando á
turas apoiando o
campaña contra o
manifesto contra
é
de
longo
galego distinto tio Decreto do gapo de persoas, percorrido,
lego no ensino
compoñendo unha
que promove esa
amalgama integra- os seus obxectivos
organización.
da por ultradereiEsas sinaturas fonon
se
van
alcanzar
tistas, sectores reron as que entrelacionados
co
diante do
de forma inmediata, garon
Opus Dei, socialisParlamento como
tas de liña centra- contamos cun sector mostra do seu relista e por suposto
xeitamento ao
moitos cidadáns moi acomodaticio”, Decreto, aínda
que a nivel partique nela aparecen
cular están en con- admite un autor
nomes de persoas
tra do Decreto pe- do manifesto
que non residen
ro que non se adsen Galiza e nin
criben en ningunha contra o Decreto.
sequera é posíbel
destas correntes.
comprobar
a
Todos eles asinaidentidade real
ron un manifesto
dos seus asinanno que hai moitos apelidos com- tes. A maioría das sinaturas foron
postos e foráneos. “Isto cada vez recollidas a través de internet.
se parece máis a Ciutadans de Catalunya ou a Basta Ya”, resumiu o Campaña de longo percorrido
sindicalista Braulio Amaro.
No plano organizativo, a cam- Un dos redactores do manifesto,
paña esta dirixida por unha entida- que non se presenta publicamende de crecente creación que se or- te como dirixente da organizaganiza en torno á páxina electróni- ción, aínda que si participou en
ca en internet “Tan gallego como el reunións con dirixentes do PP,
gallego” (www.tangallegocomoel- admitiulle a A Nosa Terra que a
gallego.es). De todos os xeitos, na “campaña é de longo percorrido
mesma non figura información so- e os seus obxectivos non se van
bre a estrutura, os dirixentes e os alcanzar de forma inmediata,
estatutos desta formación. Tam- contamos cun sector moi acomopouco ofrece forma de contacto ou daticio que non se vai mobilizar”.
unha dirección de correo electróniMais a campaña non só ten
co. É máis, en www.whois.net, a estes actores. Existen outros tan
principal base de datos de domi- valiosos. Tanto o PSOE como o
nios de internet, non aparece o no- BNG puxeron no punto de mira
me dos seus promotores.
a actitude do Consello ConsultiAínda que non se trata dunha vo de Galiza en torno a demora
organización moi transparente, na aprobación deste Decreto de
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uso do galego no ensino. A lei
obriga a consultar o Consello
Consultivo antes de aprobar un
Decreto, mais non é necesario
que este órgano dea a súa aprobación, abonda con que emita un
informe. Pois ben, cando a Xunta lle entregou a copia do Decreto ao Consello Consultivo, pediulle que emitise o informe nun
prazo extraordinario de quince
días en lugar do tempo habitual
dun mes. A razón da petición era
a necesidade de gañar tempo para aprobalo e publicalo antes de
fin de curso para poder preparar
material didáctico e formar os
profesores con vistas ao curso
que vén. Pola contra, o Consello
non só ignorou a petición de urxencia da Xunta, senón que ademais de esgotar o prazo dun mes,
pediu outra prórroga de quince
días, de tal forma que xa non
houbo forma de aprobar a tempo
o Decreto, que se publicou no
DOG o 28 de xuño, o día no que
entregaron as notas.
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O relator do Consello Consultivo de Galiza,
Antonio Carro, na súa etapa de deputado
do PSOE no primeiro Parlamento galego.
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O atraso do informe do Consello Consultivo dificulta a entrada en vigor
do Decreto o próximo curso
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O relator do ditame do Consello Consultivo foi Antonio Carro, un socialista que foi tenente
de alcalde da Coruña con Francisco Vázquez e que, como este,
non se destaca pola súa querenza polo idioma galego. No texto,
redactado en castelán, admite
que o fondo do Decreto cumpre
a legalidade e a Constitución,
mais introduciu unha serie de
matices que lle serviron para
afirmar que o Decreto “non é
conforme a dereito”.
Antonio Carro non só aproveitou o seu ditame para poñer
en dúbida o Decreto por razóns
menores, senón que se erixiu en
defensor da organización “Tan
gallego como el gallego”, cando
afirma que “non se deu audiencia a entidades ou asociacións
externas á Administración e representativas de intereses afectados”. Non mencionou a “Tan
gallego como el gallego”, mais
non podía referirse a ningunha
outra entidade, porque foi consultado o Consello Escolar de
Galiza, que integra a todos os
colectivos relacionados co sector, entre os que están sindicatos, asociacións de pais e nais,
organizacións patronais e alumnos, como no propio ditame Antonio Carro admite.
Outros promotores
Descoñécese se algúns participantes nesta campaña sumáronse
a ela ou forman parte dos seus
promotores. Acontece isto con
algúns centros de ensino concertado, aínda que a patronal deste
sector manifestouse decididamente a prol do Decreto do galego no ensino. Por zonas, onde
máis actividade hai contra o decreto é na cidade de Vigo. Séguena Pontevedra, Ourense e Santia-

López Pazos, X.M. Eyré Val, Xesús
Piñeiro, Manuel Vilar, Lupe Gómez,
Xavier Seoane, Adolfo Boado, Xosé
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Dacuña, Xesús González Gómez,
Gonzalo Vilas, Franck Meyer, Heitor
Mera Herbello, Xosé M. Buxán Bran,
Marta Dacosta, Xosé Valiñas, Damián
Villalaín, Xerardo Pardo de Vera, José
Viale Moutinho.
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DE S EMANA: Francisco Carballo,
Marga Romero, César Varela,
Francisco A. Vidal, Rudesindo Soutelo,
Irmandade dos Vinhos, Xosé Miranda.

LECER:

Xesús Vaamonde Cid.

go, aínda que dunha forma moi
residual. En Vigo, os colexios
privados concertados da Enseñanza e Cluny consentiron que se
repartisen papeis para recoller a
sinatura dos pais dos alumnos en
contra do Decreto. Menos activos foron os Salesianos, que unicamente deixaron facer. Por outra banda, unha das promotoras
de “Tan gallego como el gallego”
gabouse publicamente de que no
colexio das Xesuitinas, tamén de
Vigo foi onde máis sinaturas se
recolleron. Fíxoo porque alí ten
matriculados os seus fillos, aínda
que ela dá clases nun instituto
público da localidade.
Na páxina web “Tan gallego
como el gallego” agradécese a
colaboración a catorce centros
de ensino de Galiza. Case todos
eles son privados concertados e a
súa inclusión na páxina non ten
porque significar que todos eles
prestasen o seu apoio á campaña,
xa que entre os que se citan está
o Instituto Santo Tomé de Vigo,
que en realidade non a apoiou.
De todos os xeitos, non se sabe
de ningún dos centros que aparecen nesta relación que esixise
que retirasen o seu nome da lista.
Respecto á posición dos pais
e nais de alumnos, tampouco hai
ningunha organización a nivel
galego que apoiase a campaña
contra o Decreto, mais entre as
persoas que se proclaman integrantes deste movemento figura
unha destacada dirixente dunha
organización confesional de pais
de alumnos. De todos os xeitos,
nun plano inferior, algunhas asociacións de pais e nais de alumnos de centros concertados si tomaron parte de forma activa na
campaña contra o Decreto.
Entre os que se sumaron á
fronte contra o Decreto do ensi-
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Un instituto de Vigo berce da asociación

Quen manda en ‘Tan gallego como el gallego’
Aínda que os mentores de “Tan la non participa do seu ideario
gallego como el gallego” son nin das súas iniciativas. Nos outros
centros
profesores
ou
pontevedreses
pais de alumnos
de varios centros
ntre os dirixentes onde ten presenza si atopou cerde ensino, existe
hai
profesores
to eco no deparun núcleo diride esxente no Instituto
de química, inglés tamento
pañol mais en
Santo Tomé de
conxunto non
Vigo, de titulari- ou historia.
hai unha área da
dade
pública.
que proveñan os
Con todo, nou- Os de lingua
seus integrantes.
tros dous instituO principal
tos de Pontevedra española son
portavoz deste
e nalgún colexio unha minoría.
movemento cháde Santiago tamase Xosé Mamén hai persoas Tamén hai algúns
nuel Pousada
relacionadas con
pais
de
alumnos
Doural. É profeesta
organizasor de química
ción.
de organizacións
no Santo Tomé
Outro dos trade Freixeiro de
zos do colectivo é confesionais.
Vigo e ideoloxia súa escasa base
camente sempre
social e a conseestivo moi próguinte falta de
apoios. No propio Instituto San- ximo á ultradereita. É fillo do
to Tomé de Vigo o departamen- vello militante da Unión do Poto de lingua e literatura españo- vo Galego Manuel Pousada Co-

velo, de quen adquiriu un amplo
coñecemento do idioma galego.
Non ten problema en empregar a
nosa lingua para demostrarlle ao
seu interlocutor que non se move
por odio a ela. Distínguese por
un trato persoal bastante afábel.
A profesora de inglés no
Santo Tomé, Gloria Lago, é outra das dirixentes desta organización. Aínda que dá clases no
ensino público, matriculou os
seus fillos nun centro privado
concertado. No plano político,
no pasado gabábase das súas
posturas progresistas, aínda
que deu grandes bandazos,
chegando a militar en Coalición Galega. O seu temperamento levouna a organizar,
xunto con Pousada Doural, un
sistema de vixilancia nos corredores do seu instituto ante o
temor de que alguén puidese
retirar os carteis deste novo
grupo. A dirección do centro tivo que chamarlle a atención
por acceder aos autobuses do

instituto para repartir propa- vencellada a Libertad Digital.
En Santiago, é coñecido o
ganda de “Tan gallego como el
papel que desengallego”.
volve Paz BesCarmen Arecansa aproveitannas é a terceira
osé Manuel
do a súa posición
pata da vangarda
Pousada
e
de presidenta
de “Tan gallego
dunha asociación
como el galle- Gloria Lago
de pais e nais de
go”. Esta sobranalumnos de
ceira ultraderei- organizaron
Compostela. Esta
tista está empapersoa emprega o
rentada co ex mi- un sistema
apelido do seu
nistro do PP Jahome, que forma
vier Arenas e for- de vixilancia
parte dunha coma parte dunha nos corredores do
ñecida familia de
numerosa familia viguesa. É Santo Tomé de Vigo Santiago.
Por outra
profesora de hisbanda, aínda
toria e en público para que non
que arredor desadopta unha pos- quitasen os carteis
ta organización
tura de “persemóvense persoguida” que a fai do seu grupo.
as coñecidas poimpopular entre
la súa militancia
os seus compacontra o galego
ñeiros.
Outra viguesa que se desta- en todo o país, en cidades coca nesta cruzada contra o galego mo a Coruña ou Lugo non
é Cristina Losada, xornalista conseguiron excesivo eco.♦

no favorece a quen fala galego”.
Esta posición reflicte unha idea
moi difundida fóra das nacionalidades históricas do Estado español, cando no caso galego estase a producir precisamente unha emigración de profesionais
moi formados cara outras zonas
do Estado e unha inmigración de
persoal pouco cualificado co
destino á Galiza.
A defensa dos dereitos dos
inmigrantes nos colexios é outro dos argumentos que emprega este cómic para atacar o Decreto do galego. Mais o vencellamento dos promotores de

“Tan gallego como el gallego”
con algúns centros de ensino
concertado pon en cuestión esta
intención. A mediados deste
curso, a Consellaría de Educación tivo que sacar unha orde
para garantir o acceso en condicións de equidade por parte dos
inmigrantes aos colexios privados concertados –financiados
con cartos públicos. A razón era
que dunha forma velada impedíanlle a este colectivo matricularse neses centros, pese ao seu
dereito a facelo.
A relativa consolidación
deste movemento levou a que o

Partido Popular cambiase de mor a que este movemento reposición e deixase de apoiar un mate convertido nun partido poDecreto que só consistía na lítico ao estilo de Ciutadans de
aplicación da lexislación sobre Catalunya e que lle roube votos
normalización lingüística que ao PP.
esa mesma forza aprobara canEntre os dirixentes de “Tan
do gobernaba. Dirixentes de gallego como el gallego” a situa“Tan gallego como el gallego” ción catalá está moi presente. Un
reuníranse con Alberte Núñez dos redactores do seu manifesto
Feixoo e Manuela López Bes- indicou que “na Galiza tiñamos
teiro e naquel encontro o líder unha lei de normalización lindo PP tratou con displicencia a güística como a catalá, mais non
ese
colectivo,
a cumpríamos, e
aínda que a ex
agora pretenden
conselleira foi
cumprila”. Esta
o seu informe,
bastante
máis
afirmación é en
“dialogante” con
parte certa: A lei
o
Consello
eles.
de normalización
Tras unha po- Consultivo de Galiza non se cumpría,
sición de consenpero tampouco é
so coas restantes indica que non se
verdade que fose
forzas políticas
tan avanzada codeu
audiencia
respecto ao Demo a que teñen en
creto, o PP deiCatalunya –onde
a ‘Tan gallego
xou de apoialo
o Tribunal Conscando o aprobou como el gallego’,
titucional non foi
o Goberno. Máis
quen de botar
tarde, acentuou a pese a que esta
abaixo a política
súa oposición e o
de inmersión linorganización
Alberte Núñez
güística porque,
Feixoo chegou a aínda non nacera.
admite, non é indicir que Galiza
constitucional.
se encamiña cara
A comparaun monolingüísción con Catamo do galego. O
lunya é algo que
cambio de posición non só leva comparte o profesor universitaao PP a rexeitar a proclamada rio Roberto Blanco Valdés, que
política de bilingüismo harmó- procede do contorno do PSOE.
nico da que durante dezaseis Neste partido hai outras voces
anos foi mentor, senón que o que simpatizan con esta posiconduce a ignorar as conclu- ción, máis aló do relator do disións dos repetidos informes tame do Consello Consultivo,
das institucións públicas, que Antonio Carro. Algúns memconstatan que si que se camiña bros do sector mais centralista
cara o monolingüismo, mais na do PSOE tamén poderían sudirección contraria, co español marse a un experimento do esticomo lingua única. Para tratar lo de Ciutadans, por máis que
de inverter esa tendencia pro- en Catalunya estea a colleitar
mulgouse o Decreto do galego neste momento un fracaso polas
no ensino.
divisións internas. Fronte a esa
postura, está o grupo do que forRazóns do cambio de postura
ma parte a conselleira de Educación Laura Sánchez Piñón, moi
Unha explicación do cambio de interesada en que saia adiante
postura do PP podería ser o te- este Decreto.♦

E

Vén da páxina anterior

no figura o profesor de dereito
constitucional e comentarista
político Roberto Blanco Valdés,
que publicou un artigo titulado
“Preparados para a inmersión”
no que sostiña que comezou un
proceso de imposición do galego entre centos de milleiros de
escolares.
O manifesto de “Tan gallego
como el gallego” sostén a mesma tese. Non é a única coincidencia. Os dous comparten unha
fasquía desordenada e argumentos grosos, algo que non se comprende se se ten en conta que os
dous textos foron redactados por
persoas con sobrada capacitación para elaborar este tipo de
documentos.
Cómic racista
Este non é o único caso. Un cómic repartido por sectores próximos a “Tan gallego como el gallego” –a primeira das viñetas
está asinada por esta organización– incorre nos mesmos erros,
mais de forma acentuada, e consiste nun relato dunha acción encamiñada a impoñer a galeguización nun colexio polos procedementos máis vulgares. Esta banda deseñada non só apunta contra o galego, senón que menospreza o portugués e ten tintes expansionistas cando pon en boca
dunha das súas personaxes que
“os mesmos portugueses queren
aprender español”.
Certo é que unha entidade
nunha etapa tan inicial como
“Tan gallego como el gallego”
non pode evitar que se lle sumen
persoas que non poden deixar
entrever as súas filias e fobias.
Algo semellante acontece co cómic distribuído polo contorno
desta asociación e, así, a personaxe chega a dicir: “agora mesmo moitos bos médicos, profesores e profesionais non poden traballar en Galiza porque o Gober-

Os membros de “Tan gallego como el gallego” fan entrega das sinaturas contra o Decreto do galego.
AGN
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

Actitudes opostas
ante a diversidade lingüística

Felipe González

Primeiros d atos d a
camp aña electoral
norte americana . En
ca be z a , O b ama con
3 2,5 millóns de
dólares recaud a dos.
En segundo lug ar,
Hillary Clinton, 2 7
millóns. En terceiro
Mc C ain, once
millóns.

Un amigo viaxa a
Austria . Sa be, polas
novelas de Bernhard,
que alí hai un
eleva do índice de
suicidios. Trato de
tranquiliz alo. O s
suicid as de Austria
non son como os do
Iemen, os de Austria
suicíd anse sos.

Poderase dicir o que
se queira sobre o País
Vasco, pero non é
normal que no concello
de Liz artz a goberne
unha alcaldesa do PP
que tivo o respaldo de
27 votos.

M. DE BRAN

A riqueza de linguas, e polo tanto de culturas, enfróntase historicamente a dúas posturas
encontradas: a dos que consideran a diferenza un mal e os que pensan en que para salvagardar a identidade do mundo cómpre que florezan diferentes xeitos de comunicarse con el.

E

scribimos sobre este tema porque acabamos de ler dous libros que o tratan: De
Babel a Pentecostés. Manifiesto plurilingüísta, de Juan Carlos Moreno Cabrera
(Horsori Editoral, Barcelona, 2006), e Palabras y mundos. Informe sobre las lenguas del
mundo (Icaria Editorial, Barcelona, 2006),
obra baseada en máis de mil cuestionarios contestados por outros tantos informantes de todo
o mundo. De Moreno, gran lingüista español,
xa leramos La dignidad e igualdad de las lenguas. Crítica de la discriminación lingüística
(Alianza Editorial, Barcelona, 2000).
Ante a diversidade de idiomas (existen
no mundo 6.809, segundo a edición do 2000
do Etmnologue: languages of World, “Catálogo das linguas do mundo”, de Bárbara I.
Grimes) hai dúas actitudes opostas: a dos que
ven este feito como negativo para a humanidade e a dos que o consideran positivo.
As devanditas actitudes xa aparecen na
Biblia: no Antigo Testamento (libro da Xénese 11, 1-9), a negativa; e no Novo Testamento (Feitos dos Apóstolos, 2, 1-9), a positiva.
Na Xénese dise que toda a terra falaba unha
soa lingua, que se diversificou como resultado da maldición de Deus aos pobos que se
xuntaron para construír unha torre (a torre de
Babel) que querían que chegase ao ceo. Nos
Feitos dos Apóstolos, en cambio, falar linguas é un don que o Espírito Santo lles concede aos discípulos de Xesús (baixando sobre eles o día de Pentecostes na forma de linguas de lume) para que poidan ser entendidos na súa envaxelización do mundo.
Polas teorías que hai sobre a orixe da linguaxe sábese que non houbo unha lingua única no mundo, e tampouco vai haber no futuro
un monolingüismo (unha soa lingua) ou un
oligolingüismo (unhas poucas linguas principais). Porque todas as linguas están cambiando sempre. Crese que, nun prazo de mil anos,
dunha lingua sae outra ou varias, como pasou
co latín, e ha de pasar co inglés e con todas as
linguas. Así que a diversidade lingüística

existirá sempre. Naturalmente, esta diversida- da dereita galega milita no nacionalismo esde pódena minguar actitudes negativas, como pañol, en contraste coa dereita vasca e catalá,
a diversidade biolóxica foi reducida polo aco- que militan no seu nacionalismo. No sistema
educativo de Galicia, o galego está sendo traso humano e a contaminación.
tado descriminadoramente. Por
Moitas linguas do mundo deexemplo, úsase o castelán
sapareceron pola colonización
maioritariamente no ensino indos pobos. Normalmente, os coeñen
fantil (que é cando se adquire a
lonizadores non respectan a linactitudes
primeira lingua, a que queda no
gua dos colonizados, contra os
cerebro para toda a vida), o que é
que actúan principalmente de
negativas
a acabación do galego. Porque se
tres maneiras: eliminándolles fisicamente os falantes, asimilan- os que ignoran neste ensino non hai un bilingüismo simultáneo e paritario
do estes obrigatoriamente á linque
entre o galego e o castelán, no
gua dominante e lexislando dissó se usará o castelán. E
criminadoramente o uso da lina diversidade futuro
aínda no caso dun bilingüismo
gua dominada. Foi o que se fixo
simultáneo
correcto, perderá
en España coas linguas distintas
lingüística
sempre o galego. Pois o bilindo castelán. No franquismo
perseguiuse e asasinouse miles é o patrimonio güismo con lingua dominante
ten como fin impoñer a lingua
de galegos, vascos e cataláns por
máis grande dominante, non a dominada.
odio ás súas linguas. Os nenos
que as falabamos fomos escola- da humanidade; Nun verdadeiro ensino bilingüe,
a lingua minoritaria é a que debe
rizados obrigatoriamente en caster a consideración de primeira.
telán. E a lexislación sobre elas
os que
E como en Galicia non é así, só a
só existiu para prohibilas. Aínda
desprezan
inmersión lingüística en galego
hoxe, declaradas cooficiais só no
fará nenos galegofalantes.
seu territorio, non se quere peras linguas
En canto á Igrexa, esta celemitir que se lles impoña aos habra, con poucas excepcións, os
bitantes deste o deber de as
dos
demais
e
seus ritos en castelán, incluso nos
aprender. En cambio está impostemplos rurais, nos que os asisto en toda España o deber de
aprecian
tentes son maioritariamente galeaprender o castelán. Porque o
esaxeradamente
gofalantes, aos que nunca lles
franquismo aínda segue vivo nos
preguntou que lles parecía esta
seus descendentes ideolóxicos,
as súas”
imposición do castelán. Non
redactores maioritarios da actual
usando o noso idioma, a Igrexa
Constitución. En Galicia está panon axuda a manter a identidade
rado o Estatuto porque a dereita
do noso pobo, está contribuíndo
non acepta que se impoña o deactivamente á substitución do gaber de aprender o galego.
As actitudes negativas ante o galego están lego polo castelán e convértese nun instrupresentes en Galicia desde que entrou nela o mento do colonialismo lingüístico. O que non
españolismo colonizador. E vense na política, pasa en ningunha parte, pois a maioría das linno ensino, na Igrexa, nos medios de comuni- guas do mundo úsanse nos actos relixiosos.
cación escritos (e orais), nas universidades, Os cregos galegos saben o noso idioma, pois
Continúa na páxina seguinte
na vida urbana, etc. Politicamente, a maioría
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Cartas
Versos dedica dos,
con todo o cariño,
aos g alegos que se
opoñen á presenz a
do g alego na escola .
“Un p aso a diante e
outro atrás, G aliz a , /
e a te a dos teus
soños non se move. /
A esperanz a nos teus
ollos se esperguiz a . /
Aran os bois e
chove”. Escribiunos
en 1 9 6 1 Xosé Mª
Día z C astro, no
poemario N im bos
que vén de reeditar
Galaxia.

Resposta
a Xosé María Costa
Arredor da crítica “O aire borroso de Xosé Lois García”, asinado
por Xosé María Costa, querería
facer algunhas puntualizacións.
1-. Pola miña parte, nada teño
que alegar sobre as opinións dun
“crítico” como Costa. Por tanto,
os seus criterios pontificais son
sempre respectábeis e para nada
vou discutir este principio do que
el cre e manifesta no seu escrito.
2-. O que non é respectábel é o
uso da manipulación que el fai
dos meus textos cando unifica os
versos do poemario de Aquela Rosa e outras cun verso dun soneto
do libro Abrilsonetos, só coa tentativa de mostrar o que di do autor.
Confundir o lector coa mentira e
colocando versos doutro contexto
que non corresponden á mesma
materia pouco favor lle está facendo a unha crítica parcial e estritamente responsábel. Cando se

lle perde o respecto ao lector e todo vale para denigrar o outro, endeble favor lle está facendo a unha crítica seria e honorábel.
3-. O texto manipulado é o que
segue: “LÉVENLLE ese vaso de
neve/ a Frida Khalo; Volta abril a
pór cores neste ermo. O subliñado
é meu para destacar o verso intruso que este “crítico” coloca indebidamente para aseverar as miñas
infragrantes desmedidas, co fin de
autocolocarse os lúcidos loureiros
da crítica na súa fronte.♦
XOSÉ LOIS GARCÍA
(BARCELONA)

Unha guerra
esquecida?
Non vou falar nin preguntarme polas guerras do Congo, de Senegal,
do Chad ou outros países que só
aparecen nos xornais cando hai eliminatorias da Copa África de fútbol mais nunca na sección de política internacional. Non, a guerra

que eu penso que xa está esquecida
pola opinión pública é a do Irak.
Logo de que George Bush proclamase oficialmente a paz os telexornais aínda se achegaban a Bagdad
para relatar o clima de violencia, as
dificultades dos invasores para tomaren conta do territorio, viaxaban
aos EE UU para que coñecésemos
algunha nai que perdera o fillo no
deserto ou tentaban enredarnos no
misterio do ataque estadounidense
que se convertera en guerra civil
pola graza de Deus.
Mais todo iso rematou. Hai
meses só aparecía o conflito como un diario de mortos. “Hoxe
morreron 137 nun atentado con
coche bomba”. “Esta mañá perderon a vida 67 iraquís”. Máis ca
información parecía o resultado
do sorteo da ONCE. Unha especie de bingo de cadáveres que
–estou segurísimo– converteu en
diñeiro algún avispado destes
das apostas pola internet.
Agora nin iso. Entendo que
haxa cansazo, que a axenda dos

medios teña que renovarse para
que o espectador siga pendente
da pantalla pero non podemos
esquecer que cada día está a morrer xente, civís e militares cuxa
responsabilidade nun acto tan
atroz é ben pouca. Por suposto
que hai moitos conflitos que aquí
só sentimos de cando en vez e
que á xente non lle importa moito a morte de ninguén salvo que
os coñeza ou sexan compatriotas. E aínda así, aínda sabendo
todo iso, estreméceseme o corpo
ao pensar que miremos o fluír do
sangue alleo coma quen mira un
simple fenómeno da natureza.♦
RAFAEL CAXIGAO
(MADRID)

A bicoca
dos universitarios
Cando souben que os universitarios que se acollan ao programa
Erasmus van recibir –por adiantado– 6.000 euros, a piques esti-
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Por un Grupo
de Senadores Galegos

Vén da páxina anterior

a maioría son de orixe rural, pero ao entraren
nas igrexas convértense en esperpénticos vaqueiros do españolismo. Unha Igrexa así non
ten nin pode ter a simpatía dos galeguistas.
A prensa de Galicia case non usa o galego.
Ao estar en castelán, non colabora á normalización, normativización e difusión do galego.
E todo o mundo sabe que os medios de comunicación son fundamentais para a superviviencia das linguas. Esta prensa, coma a Igrexa, é
un instrumento de dominación lingüística,
pois colabora co castelán para homoxeneizar
Galicia. Polo seu pecado de omisión do galego, ningún galeguista a debería mercar. Das
nosas universidades raramente saíron no pasado licenciados galeguistas. Hoxe segue pasando o mesmo. A maioría dos nosos universitarios non teñen conciencia do ser de Galicia nin
da súa lingua. E nas vilas e cidades o galego
nin sequera está á vista, pois non se rotula nin
se etiqueta nel. Se o galego se vise, xa favorecería a súa aprendizaxe.
Non é estraño que en Galicia haxa actitudes negativas ante a diversidade lingüística
vendo o trato que se lle dá ao galego. Con relación á diversidade lingüística en xeral, as
actitudes negativas son moitas e refinadas; as
positivas son menos, pero van aumentando.
Teñen actitudes negativas os que ignoran que
a diversidade lingüística é o patrimonio máis
grande da humanidade; os que desprezan as
linguas dos demais e aprecian esaxeradamente as súas; os que fan mofa e escarnio dos falantes de linguas minoritarias; os que cren
que as persoas son máis ou menos en función
da lingua que falan; e os que pensan que as
linguas son dos individuos, pois son das comunidades que as crearon e as falan. Teñen
actitudes positivas: os que saben que as linguas existen para algo máis ca comunicarse,
pois son “realidades sociais identitarias, son
realidades xeradoras de pensamentos e valores” (Palabras y mundos, 33); os que afirman
que defender a lingua e cultura do pobo de un
é defender a propia vida; os que fomentan a
simpatía interlingüística; e os que saben que o
pobo fai a lingua, e que a lingua que fai o pobo debe ser a súa primeira.
As actitudes negativas sobre a diversidade
lingüística non teñen xustificación e son condenábeis. Só se dan en individuos con ideas e
crenzas falsas, clasistas, imperialistas, fascistas e racistas, que non aceptan a igualdade das
linguas, e ignoran que son os factores políticos, económicos e sociais a causa de que unhas linguas se usen máis e outras menos.
Mentres o Goberno galego non sexa quen
de impoñer a lingua do pobo que goberna,
podemos afirmar que Galicia carece de poder
político real e que as institucións da nosa lingua e cultura son unha farsa.♦

MANUEL MONGE

O autor propón que PSOE e BNG presenten candidaturas conxuntas ao Senado como maneira de evitar que
o sistema electoral desvirtúe a vontade da maioría.

X

a sei que é un tema delicado e até perdendo 156.000 votos o PP e 178.000 o
polémico, pero debe ser aborda- PSOE. O BNG mellora substancialmente a
do nos próximos meses porque súa posición cun aumento de 109.000 vocando se reanude a actividade política tos, pasando de 205.000 votos nas Xerais a
314.000 nas municipais.
despois do verán faltarán só
Considero que coa consseis meses para a celebratitución dun grupo de 15 seción das eleccións xerais de
oa
nadores galegos pode afian2008. Cómpre, xa que logo,
constitución zarse a presenza galeguista e
falar desta importante cuesde esquerda no Senado que
tión e atrévome a adiantar a
dun grupo
saia das próximas eleccións
miña opinión persoal de que
PSOE e BNG deben presen- de 15 senadores xerais. O BNG e PSOE van
ter candidaturas propias ao
tar para o Senado unhas canCongreso, pero deberían predidaturas unitarias nas catro
galegos
sentar candidatura unitarias
circunscricións galegas, co
pode
afianzarse
ao Senado, nas catros circompromiso de constituír un
cunscricións, co obxectivo
Grupo de Senadores Galegos
a presenza
de obter tres senadores en
e cun programa que lles dea
cada unha delas. Estas candiresposta ás principais degaleguista
daturas estarían tamén abermandas do país. A división
e de esquerda tas á participación dalgunhas
só beneficiaría o PP, que posen afiliación partide repetir os 12 senadores
no Senado” persoas
dista, pero que teñan releacadados en 2004.
vancia social e un comproLembremos que nas pasamiso con Galiza.
das eleccións xerais de 14 de
Esta candidatura unitaria
marzo de 2004 o PP tivo,
permitiría defender mellor os
aproximadamente, 35.000 vointereses de Galiza ante o gotos máis que o PSOE nas cirberno central en temas pencunscrición da Coruña;
dentes e tan decisivos para
29.000 máis en Lugo, 51.000
Galiza como a mellora das
máis en Ourense e 42.000
nosas infraestruturas ou a
máis en Pontevedra; e conseaprobación dun novo Estatuguiu tres senadores por cirto de Autonomía. A existencunscrición. Se analizamos os
cia dese Grupo de Senadores
resultados electorais das pasadas eleccións municipais do 27 de Galegos contribuiría a mellorar a calidade
maio, podemos ver que aínda o PP supera de vida da xente e conseguir maiores coo PSOE en 33.000 votos na Coruña, ten tas de autogoberno.
Por outra parte, lembremos que, ade16.000 votos máis en Lugo, 43.000 máis
en Ourense e 86.000 máis en Pontevedra. mais do PP e PSOE, no Senado actual
existen
os grupos de Entesa Catalá de ProComparando os resultados das eleccións municipais do pasado 27 de maio co- greso, con 16 senadores; Nacionalistas
as xerais de 2004, podemos comprobar Vascos, con sete; CIU, con seis e Coalique, no conxunto de Galiza, a diferenza en- ción Canaria, con seis. Galiza non pode
tre PP e PSOE aumenta, pasando, aproxi- quedar á marxe e debe contar tamén cun
madamente, de 155.000 votos a 177.000, grupo propio.♦

‘C

Gonzalo
Correo electrónico: info@anosaterra.com

ven de buscar carreira cómoda e
facilona con posibilidade de viaxe ao estranxeiro a partir do segundo curso. Ese soño cobrou
corpo cando lin que en moitos
concellos ao BNG parécelle unha idea macanuda de acabar co
problema da vivenda ofrecer pisos no centro para universitarios.
E pena que xa teña carné de conducir porque seica agora vai ser
facilísimo sacalo, seica que por
un euro ao día, menos que ter
Canal Plus na casa.
Estou de acordo con que aumenten as bolsas para a xente
que o precisa, para impedir que
nin un só rapaz fique sen formación por ter nacido nunha familia
sen recursos. Mais a devocación
á universidade ten que ter límites
tamén. Agás en casos moi concretos, o programa Erasmus é un
xeito como outro calquera de
viaxar, coñecer os bares de cada
país e apuntar na libreta de experiencias encontros sexuais e doutro estilo cos nativos do país de

acollida. Punto e final. Erradamente, moita xente pensa que
viaxan os mellores expedientes
ou que a esixencia de linguas é
estrita. Visiten os campus e falen
con veteranos do Erasmus. Nin
unha cousa nin a outra. Se queren pagarlles curso no estranxeiro e piso no casco histórico, que
lles esixan un alto rendemento.
Que os cartos públicos paguen
futuros cerebros que traballen
dignamente na medicina, a investigación e a empresa.
Hai meses coñecín un rapaz
francés que vivía de moca grazas
a estudar polo miúdo o sistema de
axuda social do seu país. Era un
carota, un listo que na miña aldea
acabaría no fondo dun regato por
pensar que os impostos veñen de
vagos coma el. Pois non, cada
mes de xuño moitas familias quedan con dor de corazón pensando
que o que lle pagan ao fisco vai
acabar nas mans de xente así.♦
RAÚL LOUREDO
(OURENSE)

O terrorismo ten
algo que ver co a
ignoranci a . C o a
ignoranci a dos
terroristas, pero
tamén co a dos
dema is. Por exemplo,
despois do último
atentando, falouse
do Iemen como dun
“pequeno” p a ís. Pois
resulta que ten 2 2
millóns de ha bitantes
e 5 2 4 mil
quilómetros
c a dra dos, é dicir que
é má is grande
territori almente que o
Esta do español.

Noticia. Vén de
formarse unha
asociación de
“ G allegos contra la
lluvia ”. Acusan o
nacionalismo de estar
a arruinarlles o verán.
O seu manifesto
titúlase: “Por un clima
único p ara tod a
España”.

Criticar os p artidos é
moi común e doa do.
O s críticos que van
por libre son listos e
honra dos, os p artidos
torpes e corruptos. A
traxectoria do novo
p artido “ C iuta d ans”
vén de aclarar
algunhas cousas. A
maiores do seu
antinacionalismo,
resulta que, cun só
ano de existencia , xa
se dividiu en cinco
ramas. As dúas
princip ais
enfrontáronse no
último congreso. O s
g aña dores excluiron
d a dirección os
perdedores e
mutuamente acúsanse
de inútiles,
dirixistas, etc.♦
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O galego xa leva oito anos impartíndose en Cataluña

Un instituto de Meira
pioneiro na introdución do catalán
LORENA OTERO
O Instituto Pedregal de Irimia,
no concello de Meira, é o pioneiro en Galiza na introdución da
lingua catalá como actividade extraescolar dentro do seu plan de
estudos. A materia foi impartida
durante este curso cunha acollida favorábel entre o alumnado.
A iniciativa de introducir a lingua e cultura cataláns como unha
das actividades ofertadas polo
centro de Meira xurdiu das visitas realizadas por estudantes de
Cataluña ao Instituto Pedregal
durante os últimos tres anos, grazas o Proxecto Galauda. Esta organización traballa dende o ano
2002 en fomentar o coñecemento da lingua e cultura galegas entre os alumnos de ensino secundarios de Cataluña. Destes encontros xurdiron festivais, actividades e viaxes que crearon
vínculos de amizade entre os
alumnos de ambas comunidades,
o que suscitou o interese dos estudantes de Irimia de coñecer a
cultura e a lingua dos seus novos
compañeiros.
O interese dos alumnos xunto coa proposta de Charo Teixeiro, profesora de Galauda, de cre-

ar unha actividade que cubrise
as novas necesidades do alumnado, deu como resultado a formación dun grupo de vinte persoas, conformado por dezaseis
alumnos e catro mestres que os
venres polas tardes descubrían
novos aspectos da lingua, pero
tamén da cultura e da sociedade
catalá, finalizando o curso cunha
viaxe á Comunidade. Os resultados destes meses de traballo foron positivos, segundo sinala o
propio centro, que repetirá a experiencia o vindeiro ano.
A orixe destes intercambios
atópase na modificación realizada en 1994 dos Plans de Estudos

Un protocolo asinado polo PP e CIU
Os principais proxectos da organización Galauda céntranse en proporcionar a todos aqueles centros
de secundaria que o soliciten a posibilidade de impartir esta materia
e a renovación e actualización do
Protocolo de Colaboración do ano
1999, asinado polo goberno do
Partido Popular e Convergència i
Unió, aproveitando que na actualidade en ambas Comunidades o
PSOE está no Goberno.

O Porriño 1936
Xosé Ramón Paz Antón

A represión sobre o movemento obreiro e as organizacions políticas
da Fronte Popular no Porriño é estudada nesta obra nas súas distintas facianas.
Deste xeito relaciónase un ronsel de persoas asasinadas, fusiladas, encarceradas, exiliadas,
fuxidas ou que padeceron outro tipo de represalias, sacando á luz os seus nomes, biografías,
lugares da morte e outros datos relevantes atopados ao longo da investigación.
O rigor documental pretende ser a máis acaída homenaxe á extensa nómina de vítimas que
sufriron as penalidades do levantamento.

A

N O S A

da Universidade Catalá que
transformou a materia Filoloxía
Galego- Portuguesa en dúas materias independentes. A demanda
dos estudantes da nova materia
implantada, Filoloxía Galega,
sobrepasou todas as expectativas
e puxo de manifesto o gran interese existente na sociedade catalá por Galiza, o que deu orixe o
proxecto Galauda. A colaboración entre ambas comunidades
plasmouse no Protocolo de Colaboración, asinado en xuño de
1999 pola Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria
da Xunta de Galicia e o Departament d’Ensenyament da Genera-

T E R R A

A riqueza deste proxecto radica non só na posibilidade que
se lle ofrece aos estudantes de
coñecer distintas linguas e culturas, fomentando o pluralismo e
respecto pola diversidade senón
que tamén contribúe, como
apunta Sabela Labraña, a repensar a posición dos alumnos fronte a súa lingua e comunidade, revalorizando a súa propia identidade cultural.♦

O Consello
Consultivo
contra
a conselleira
de Educación
El Correo Gallego (4 de xullo) critica a actitude política
do Consello Consultivo nun
artigo titulado “Un Consello
que non está no seu sitio”.
“Resulta sorprendente que
un Consello Consultivo polemice cun membro do Goberno galego, recorrendo a
expresións impropias dun órgano que carece de funcións
executivas ou lexislativas.
Resulta ofensivo que un
Consello Consultivo de carácter público utilice de forma arbitraria a información,
beneficiando uns medios e
prexudicando outros, coma
se houbese lectores de primeira e de segunda. Son razóns dabondo para chegar á
conclusión de que o organismo non está a cumprir axeitadamente as súas obrigas.
Algo importante está a fallar
no seu funcionamento para
protagonizar este tipo de actitudes. Velar pola observancia da Constitución, o Estatuto de Autonomía e o resto
do ordenamento xurídico, segundo se di na lei que o re-

litat de Catalunya co obxectivo
de promover o coñecemento e a
cultura galega e catalá en ambas
Comunidades.
Sete institutos
de Barcelona ofertan galego
Na actualidade a situación é moi
diferente dependendo da comunidade a que se aluda. En Cataluña o proxecto ten unha longa
traxectoria, que se remonta a
1999, cando se introduciu o galego como segunda lingua moderna nalgúns centros de secundaria. Esta experiencia reflíctese no
número de institutos que ofertan
a materia Lingua Galega, sete
institutos situados en Barcelona,
e aos cento cincuenta alumnos
que a cursan como materia optativa. En Galiza o proxecto púxose en marcha por primeira vez
neste curso, no Instituto Pedregal
de Meira, que oferta a materia
como unha actividade extraescolar, o que non ten relevancia no
expediente curricular do alumno,
e con unha acollida moderada,
debido o seu carácter novidoso.
Pero a valoración da Secretaría Xeral de Política Lingüística,
o Instituto Pedregal, os membros

gula, é algo que está rifado
con ataques como que dirixiu
contra a conselleira de Educación”.♦

A persecución
da lingua
galega
Xosé Luís Barreiro Rivas comenta a situación da lingua galega, co gallo da campaña desatada contra o Decreto sobre o
seu uso no ensino (La Voz de
Galicia, 2 de xullo). “O pacto
lingüístico de 1983, do que eu
formei parte en representación
de AP, incluía entre as súas
cláusulas a obriga de todos os
galegos de coñecer o seu idioma propio. Tamén é certo que,
recurrido ante o Tribunal Constitucional, o precepto que obrigaba a coñecer o galego foi
anulado. Mais non por iso debe
esquecerse que aquel acordo
histórico, do que foron pezas
fundamentais Casares e Piñeiro, estaba baseado na conciencia de que non pode haber unha
realidade lingüística considerada normal se non recoñece que
partimos dunha situación artificial e negativa creada pola discriminación e persecución do
galego e dos seus falantes. O
idioma castelán, que tamén nos
é propio, constitúe un vehículo
de comunicación entre os pri-

de Galauda e os propios alumnos
é moi positiva o que se reflicte
nas numerosas peticións realizadas polos institutos galegos para
unirse ao proxecto no próximo
curso. Segundo afirma a Secretaría Xeral de Política Lingüística
até o momento só é segura a presenza da materia no Instituto Pedregal e no Instituto Auga da Laxe de Gondomar. As dificultades
radican na escaseza de mestres
dispoñíbeis en Galauda que non
poden cubrir todas as solicitudes
recibidas.
O poder de atracción destas
actividades entre o alumnado ten
diversas explicacións, sinala Sabela Labraña, doutora en lingüística na Universidade de Barcelona e coordinadora do Proxecto
Galauda. Nos comezos da iniciativa a curiosidade era o factor
principal, así como a capacidade
de motivación do mestre encargado de impartir a materia. Posteriormente a viaxe final, que serve
de complemento da materia, subvencionada parcialmente pola
Administración, converteuse tamén nun aliciente poderoso. Non
embargante remarca que o boca a
boca é sen dúbida a arma publicitaria máis eficaz neste caso.♦

meiros do mundo, cuxa forza
faino avanzar por riba das políticas de equilibrio lingüístico
que os madrileños describen
como persecutorias. E ninguén
dubida xa de que, para alá dos
avances producidos pola introdución das linguas propias nos
espazos oficiais e nas actividades subvencionadas, o catalán,
o vasco e o galego están condenados a minorizarse aínda máis
se non operan ao seu favor políticas desacomplexadas de discriminación positiva. Dicir que
o castelán sofre discriminación
nas sociedades vasca, galega e
catalá é unha gran mentira. E é
unha evidencia, sensu contrario, que cada día resulta máis
difícil manter o feble equilibrio
acadado polos acordos lingüísticos vixentes. E por iso resulta
intolerábel que se someta agora o galego –eternamente desterrado das escolas, dos medios de comunicación e das
elites sociais e económicas- ao
test de resistencia fronte ao
castelán, coma se o estatus actual de ambas linguas fose resultado dunha loita neutral e
dunha opción libremente
adoptada polos que durante séculos mantiveron vivo o galego nos recovecos do cotiá (…)
A liberdade de escoller o modelo lingüístico só é verdadeira cando se parte dun coñecemento equilibrado e un
uso normalizado das linguas
dun país”.♦
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Normalizarse
nun país
anormal
X.L. FRANCO GRANDE

C

ando un pensaba que o
medo a que o castelán
deixase de falarse en
Cataluña era unha teima da
chocheira senil de Pedro Laín
Entralgo –o que eu coñecín a
finais da década dos cincuenta estaba na súa plenitude intelectual e en nada se asemellaban-, resulta que agora, entre nós, xorden tamén senectos que din ter o mesmo
temor que amargou os días
finais da vida de D. Pedro.
Un quédase perplexo, como dubidando de se está na
realidade ou nunha nube moi
afastada, cando le, como se
pode ler no “diario
independiente de la mañana”
do día 3 deste mes, sección
de Cartas ao Director, que o
recente Decreto de
normalización do galego éo
de “Desespañolización... pues
no es cierto que se busque
otra cosa que el monolingüismo en gallego” . Así de dogmáticos son algúns.
¿Poderá alguén explicar,
xa que non o fai o redactor da
carta, nun país que conta con
dúas linguas oficiais -pero
non en equivalente situación,
xa que a do galego é de manifesta inferioridade-, que ten
de “antiespañol” que unha
desas linguas se normalice?
Máis ben será ao revés: no artigo 3.3 da CE dise que “A riqueza das distintas modalidades lingüísticas de España é
un patrimonio cultural que
será obxecto de especial
respecto e protección”. O precepto é claro: prescribe
respecto especial e protección
especial tamén.
¿E poderá alguén que
estea no pleno uso do seu
xuízo soster que o que verdadeiramente procura o tal
Decreto é o monolingüísmo?
Nin en teoría, e moito menos
na práctica: a saúde do galego
non é ameaza para o castelán,
como o catalán non foi nin é,
nin vai ser, ameaza para el.
As linguas ameazadas non
son o castelán: isto é unha
obviedade que so pode
preocupar a lunáticos que están fóra deste mundo ou que
se moven por intereses que
non sabemos ben.
Calquera sabe, e non o
pode ignorar o asinante da
carta dita, que o problema é
o inverso: que as boas
palabras da CE, que quedan
transcritas, ou non se
cumpren –época de Fraga–,
ou se poñen dificultades ao
seu cumprimento –recursos
ao TC, por exemplo. O que
deica hoxe non se viu por
ningures é que a situación se
normalice. Paréceme que
máis valería agardar e a ver
que pasa. E, por agora,
gardémonos dos medos que
xurdiron na senilidade de D.
Pedro. Porque, agás en caso
de senilidade manifesta, son
reaccionarios.♦

O pacto irá máis alá da gobernación en Lugo e A Coruña

PSOE e BNG acordan inserir as
deputacións no marco autonómico
A. EIRÉ
O cambio galego chegará ás deputacións. Socialistas e nacionalistas pactan un novo modelo organizativo e administrativo
adaptado á realidade galega.
Aprobarán unha Lei de Coordinación das Deputacións e un plano único de obras e servizos. O
Goberno galego tamén coordinará as institucións provinciais.
Como trasfondo o acordo de gobernación en Lugo e A Coruña.
O acordo asinado entre BNG e
PSdeG-PSOE pode ollarse unicamente como un pacto para
gobernar as deputacións de Lugo e A Coruña, coas dificultades que terá aínda para concretarse e, mesmo, para convivir
en catro anos.
Pero o documento asinado
vai moito máis alá e ten un importante calado político que, o
único que resta, é que se materialice canto antes, coas pexas
que ten que aínda dúas deputacións estean gobernadas polo PP.
É preciso resaltar do documento asinado por nacionalistas
e socialistas se compromete a
pór en marcha un modelo de organización administrativa adaptado á realidade galega. Acordan, nin máis nin menos, que se
aplique o Estatuto.
Un Estatuto de Autonomía
que, no seu artigo 9.1. aposta pola coordinación das deputacións
cuxas políticas “deben de incardinarse nas liñas directrices definidas polo poder galego”.
Socialistas e nacionalistas, en
consonancia, deciden impulsar
unha nova organización administrativa do territorio galego,
baseada en concellos, comarcas
e áreas metropolitanas.
Ademais, apostan “pola globalidade da acción política na comunidade Autónoma Galega”. O
que vén significar a coordinación
das deputacións e das súas políticas, impulsando unha Lei de Coordinación das Deputacións provinciais e elaborando un plano
único de obras e servizos.
Nacionalistas e socialistas
conciben as relacións das deputacións co poder galego “en termos
de cooperación e non de confrontación ou de competencia”.
Neste senso, promoverase a
comparecencia regrada dos presidentes das deputacións no parlamento galego.
Os compromisos programáticos
Estes principios filosóficos de
carácter xeral atopan unha maior
concreción no acordo marco a
xeito de principios programáticos que asumen as dúas organizacións asinantes do acordo.
En primeiro lugar, ambas as
organización comprométense a
revisar “as competencias exercidas polos diferentes niveis político-administrativos” a fin de evi-

Salvador Fernández Moreda repite como presidente da Deputación da Coruña.

tar as “duplicidades nas prestacións de servizos”.
En segundo lugar, a Xunta
exercerá os mecanismos de control do ámbito autonómico contemplados na disposición adicional terceira do Estatuto de Autonomía. O Estatuto Galego estabelece
que “a Xunta coordenará a actividade das deputacións provinciais
en canto afecte directamente ao interese xeral da Comunidade Autónoma e para estes efectos uniranse
aos orzamentos que aquelas elaboren e aproben os da Xunta”.
Tamén se estabelece como
prioridade na acción política das
deputacións a cooperación e
asistencia aos concellos, “introducindo baremos obxectivos na
implementación destas políticas,
e coordinarase a xestión coa
Xunta “nos ámbitos nos que a
Comunidade Autónoma é a titular das competencias”.
A eficacia
Certamente que estes acordos
poden ollarse como de eficacia
limitada. Non hai que esquecer

que o PP aínda goberna con
maioría absoluta nas deputacións
de Ourense e Pontevedra. Cal vai
ser a súa política?
De momento é unha incógnita.
Sabemos que o ano pasado os presidentes das deputacións do PP negáronse a comparecer no parlamento para daren conta da súa política de obras e servizos, para coordinala coas da Xunta, segundo se
contempla no Estatuto. Dos catro
presidentes só asistiu Salvador Fernández Moreda, o único socialista.
Seguirá o PP coa mesma estratexia convertendo o poder
provincial no seu bastión político? A realidade partidaria do PP
xa non é a mesma logo das eleccións municipais. O PP, máis ca
un partido, era unha federación
de deputacións a través das que
controlaban o poder local e, polo
tanto a organización interna.
Os intentos de acabar coas
baronías internas ao longo da
vida do PP sempre fracasaron
porque o poder real das deputacións e dos seus presidentes na
estrutura partidaria sempre foi
maior que o da estrutura autonó-

Reparto de
responsabilidades
Socialistas e nacionalistas acordaron conformaren gobernos de
coalición nas deputacións da
Coruña e Lugo. O reparto de
responsabilidades entre as dúas
forzas obedecerá a un “criterio
de proporcionalidade resultante
da porcentaxe de deputados e
da porcentaxe de número de votos en cada provincia”.
Estabelecen ao mesmo
tempo criterios correctores no
acordo marco que permiten un
“maior respecto ao pluralismo

político realmente existente no
país e que, moitas veces o sistema electoral non axuda a
evidenciar”.
Seguindo estes criterios as
presidencias das dúas deputacións correspóndenlle ao
PSOE. Na deputación coruñesa existirá unha única vicepresidencia, que ocupará unha nacionalista. En Lugo existirán
catro vicepresidencias. O BNG
ostentará a primeira e a terceira e o PSOE as outras dúas.♦

A.G . N .

mica e mesmo estatal en Galiza.
O sindicato de alcaldes, con
Xosé Cuíña á fonte, sobranceou en
Pontevedra. Francisco Cacharro en
Lugo, desde onde colleu o poder
provincial. Ourense sempre foi un
“reino” á parte, con Vitorino Núñez e logo con Xosé Luís Baltar,
mentres na Coruña Xosé Manuel
Romai Beccaría deixaba a súa estrutura provincial monolítica.
Nin Xosé Luís Barreiro Rivas
primeiro, nin Manuel Fraga despois, deron rematado con esta situación. O primeiro caeu vítima
de facer un partido de ámbito galego, o segundo tivo que adaptarse á estrutura que pretendía combater para permanecer no poder.
Que fará agora Núñez Feixóo? A perda de poder local do
PP podería permitirlle rematar a
renovación. Pero o certo é que os
principais redutos do poder están
nas deputacións de Ourense e
Lugo. Así que ten que procurar
estas institucións e os seus líderes como aliados.
A pregunta é se as vai usar ou
non como arietes contra o poder
da Xunta. Vista a política que está a levar o PPdeG, supeditada
aos designios de Madrid, semella
que así vai ser. E que lles vai servir todo. Como lles serve o galego para confrontar con nacionalistas e socialistas.
Pero a gran diferenza con
etapas anteriores está sobre todo
en que o PP xa non ostenta o poder que tiña e que o PSOE e
BNG son capaces de lexislar para adaptar as deputacións á realidade autonómica.
Polo demais, o PP non ten de
man nin os orzamentos da Xunta
nin os do Estado, razóns convincentes para amoldarse a unha nova
política, polo menos transitoriamente. No fondo, as deputacións
son o sistema principal de pervivencia da vella dereita galega.♦
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O auto recoñece que defendeu con celo a institución

O abandono
dos Ancares

O xuíz desmonta a campaña contra
Losada ao afirmar que non houbo insultos O

XOSÉ MANUEL SARILLE

ción manifestou –é máis, negárono expresamente– que existise, en modo ningún, expresións
por parte do imputado Losada,
que puidese considerarse insultante, ameazante ou vexatoria.
Ningunha.”
Que foi o que ocorreu logo
naqueles días de febreiro no departamento de Vicepresidencia?
“Un conflito competencial dentro da normalidade administrativa”. Losada defendeu a rotulación do seu departamento
porque “el entendía que era da
súa competencia e por iso o seu
dereito a levalo a cabo”, recóllese no auto.
O xuíz considera “paradoxal” que “os policiais adscritos á
propia Vicepresidencia” lle traten de impedir o cambio de rótulos, polo que “cabe presumir que
se lle está cuestionando a súa autoridade, á máxima despois do
vicepresidente, a exercer no seu
propio departamento, e pola súa
propia policía”.
Ao mesmo tempo, a sentenza
vén desautorizar a actuación do
secretario xeral da Consellaría
A.G . N .
de Presidencia, que ditou ordes
B. LAXE que os mesmos policías consideAntón Losada, secretario xe- raron “absolutamente extraordiral de Vicepresidencia non in- narias e que ían contra a normasultou a policía. Así o dita un tiva que se seguira até ese moxuíz e así o declararon os mento”. Ordes de viva voz vioaxentes implicados. Aínda así, lando a propia normativa politivo que ir ao xulgado, denun- cial e mesmo usando o servizo
ciado por outro secretario xe- de seguranza para funcións que
ral, o da Consellaría de Presi- non son súas, modificando as
dencia, Santiago Roura, polo normas de acceso ás dependenque o xuíz considera que foi cias da Xunta.
un “conflito competencial”.
Unha das frases recollidas no
atestado polo inspector Carballo
Finalmente, Antón Losada ten afirmaba que Losada lles dixo
que estarlle agradecido ao secre- aos policías que “estaban baixo
tario xeral da Consellaría da Pre- as súas ordes”. O xuíz afirma que
sidencia, Santiago Roura, e ao “pode ser certo e por iso se podía
inspector da policía Vicente Car- entender perfectamente” pois os
ballo por levalo á Xustiza polos policías atopábanse ante “unha
incidentes do troco de rótulos na autoridade, que por unha cuesVicepresidencia.
tión que puidese considerarse niO auto ditado polo maxistra- mia, trata de exercela no ámbito
do Francisco Xadas súas facultavier Míguez, co
des e fronte aos
mesmo valor ca
seus propios poxuíz considera
unha sentenza ablicías”.
solutoria, é moi
Así pois, o
diferente á ver- que “a controversia x u í z M í g u e z
sión difundida queda cinxida
considera que “a
amplamente nos
controversia
días de autos: 7, 8 a unha cuestión
queda cinxida a
e 12 de febreiro
unha cuestión de
de carácter,
do 2007.
carácter, que naSegundo o tida ten a ver co
que
nada
ten
a
ver
tular do xulgado
dereito penal”.
de Instrución nú- co dereito penal”
Máis alá do
mero 2 de Comámbito penal a
postela, Antón
pregunta é por
Losada, secretario
que se creou un
xeral de Vicepresiproblema admidencia, non insulnistrativo entre
tou nin vexou os
dous departapolicías, segundo aparecía no mentos do Goberno e quen foi o
atestado redactado polo inspector responsábel político non só de
Carballo. Menos aínda houbo for- mudar os rótulos de Vicepresicexeo ou moquetes, como decla- dencia senón de facelo polas
rou algún político e titularon cer- bravas e da posterior xudicialitos medios de comunicación.
zación dos incidentes. E por
Segundo o auto “ningunha que o atestado non coincide codas testemuñas dos policías na- as declaracións realizadas polos
cionais que declararon na instru- policías♦

O

utono de 2006 foi de
moita alegría para os
amantes da montaña,
porque os Ancares foron declarados reserva da biosfera.
Son os grandes momentos
nos que todos poñemos o
maxín a funcionar e soñamos
sen atrancos aquilo que
aprendemos nos días máis libres da nosa xuventude.
Rotas as faixas e
apartados os coellos da
próstata, esquecemos o politicamente viábel, e soñamos.
Naqueles días cunha comarca
equilibrada, onde os osos, as
mulleres, os lobos e os homes
viviran en harmonía edénica.
Uns Ancares de infinitos
arcos da vella, ríos de absenta, petas do líbano dobre cero,
duplo cero, a torpe frauta de
Jethro Tull a rascar sen fin no
bulbo raquídeo, paxariños de
rechouchío, un artesán do coiro, a arpa de Emilio Cao e comunas alegres, onde a morte
non tivera poder, coa
maldición do traballo
desterrada, non como nas dos
utopistas que se foron para
Negueira de Muñiz coa
bondade roussoniana intacta e
remataron co lombo rebentado e as relacións persoais
máis xerarquizadas que nos
submarinos rusos. Escusen.
Os paisanos dixeron que
a declaración ía traerlles
máis marxinación. Non lles
trouxo nin iso. Nos Ancares
vívese na pura desolación.
Pódense cruzar trinta
quilómetros por estradas
principais sen cruzar un
automóbil. Desde Gatín os
letreiros foron borrados polo
tempo e resulta imposíbel lelos. Non hai sinais de tráfico.
Subindo de Murias de Rao
para Balouta hai un tramo
perigosísimo onde poden derrubarse as enormes paredes
da montaña que quedan por
riba. Non hai redes de arame.
O albergue dos Ancares
parece o hotel do Resplandor.
A aula de natureza pasou o
inverno coas contras petando
contra os marcos. As pallozas
están cubertas con ferro
galvanizado porque a Xunta
de Galicia non ten unha política de mantemento, nin obriga a sostelas. Só as de Piornedo reciben axudas. Brillan ao
lonxe como naves espaciais.
Moito máis estimulantes que
as da Cidade da Cultura. En
Piornedo abundan tamén as
construcións de bloque. Está
de moda a porta de garaxe
que permite a entrada dos
coches.
Ancares é pura
desolación, unha vergoña e o
resultado dunha grande hipocrisía. Custa traballo crer que
as consellarías chamadas progresistas, de Cultura, Medio
Ambiente, Vivenda, cheguen
a un grao tan grande de
desleixo. Custa crer que a desorde sexa tan grande e a desorientación gobernamental
tan profunda.♦
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Juan José Tamayo
‘A relixión agora é o opio de parte da burguesía
que quere xustificar o seu integrismo social’
PERFECTO CONDE

Teólogo, autor de numerosos e interesantes libros sobre as relixións, Juan José Tamayo, catedrático
de Teoloxía e Ciencias da Relixión da Universidade Carlos III de Madrid, é alguén co que un entrevistador medianamente sensibilizado polo decorrer do mundo non lle gustaría parar de falar nunca.
Vostede é autor dun libro no
que fai unha viaxe ás grandes
relixións. Non lle dá a impresión de que esa viaxe é moi axitada agora mesmo?
Todas as viaxes que se fan ao
longo da historia das relixións tiveron dous itinerarios. O da convivencia e da paz e o camiño do
conflito e da guerra. Tristemente,
as relixións reflecten moi ben o
que é a dialéctica da realidade humana e da guerra e a paz. Non se
pode ir ás relixións en busca dun
remanso, o mesmo que non se pode vivir na sociedade coidando
que estamos nun lugar idílico. Esa
actitude da humanidade fronte á
convivencia e o enfrontamento
son unha constante, e calquera interpretación que se queira dar das
relixións como espazos de harmonía e lugares onde se atopa un
consigo mesmo son construcións
idealistas. As relixións non son
aerolitos caídos do ceo senón
construcións humanas e a construción humana o que fai é reforzar
determinados elementos para a lexitimación dunha determinada
cultura ou experiencia humana.
Hoxe vivimos o renacemento mesmo do vello concepto
das guerras santas.
O gran problema do retorno
das relixións hoxe é que non vol-

ven os elementos máis pacificadores. Non regresan os valores máis
prístinos e máis auténticos das orixes das relixións senón que as relixións retornan con todas as súas
patoloxías. Unha delas é precisamente a idea e a práctica da guerra
santa. Pero, coidado, o concepto de
guerra santa non é do Islam. É cristián. A guerra santa creouse na Idade Media como o que coñecemos
co nome de Cruzadas, que é o
combate do Occidente cristián
contra o Islam para recueprar os
Santos Lugares, e esa si que eu
creo que é unha das grandes patoloxías das relixións. O de que necesiten recorrer á violencia e á espada para afirmarse como poder e
que precisen os exércitos para ocupar espazos que se consideran sagrados. Esa é unha das grandes
contradicións do sagrado. O espazo do gratuíto, do misterio, o espazo ese case intocábel que hai que
venerar xera a violencia do sagrado. O espertar da violencia non é
específico do Islam porque en realidade o concepto jihad non significa guerra santa. No Corán jihad
utilízase arredor de 35 veces e, delas, 22 significa o esforzo pola propia perfección. A loita contra o propio ego. Outras oito ou nove veces
utuilízase co sentido de busca da
perfección espiritual. En tres ou ca-

tro veces nada máis se emprega co
sentido de combate, pero refírese a
un combate defensivo. O Islam
non defende a guerra ofensiva. Só
xustifica a guerra defensiva fronte
ao atacante. Efectivamente, agora
si que nos atopamos nun espazo de
violencia do sagrado no que as dúas grandes relixións do mundo
concentran arredor de 3.300 millóns de crentes, cidadáns que se
atopan ao bordo dunha guerra e
dun choque brutal que, ademais,
está alentado pola teoría de Samuel
Huntington do choque de civilizacións. Para el, o escenario do
mundo é un choque de culturas e,
dentro dese choque, as relixións teñen un papel fundamental para atizar o lume. Cada unha destas dúas
grandes relixións ten que servir de
soporte e de lexitimación a unha
determinada cultura. Quere dicir
que o Islam é a relixión máis belixerante de todas as monoteístas e o
cristianismo, porén, está nunha situación de crise e o que ten que facer é reforzarse. Polo tanto, neste
novo escenario as relixións volveron outra vez converterse en ámbito ou contexto de guerras santas.
Dá vostede por superada a
máxima marxista de que as relixións son o opio dos pobos?
Hai que matizalo porque eu
coido que quedamos cunha frase

aforística que non reflecte en toda a
súa riqueza o pensamento de Karl
Marx sobre a relixión. Esa frase
atópase nun libro de xuventude de
Marx que se chama Contribución á
crítica da filosofía do Dereito de
Hegel, que é un libro interesantísimo que empeza dicindo que a crítica da relixión en Francia xa está feita e terminada porque hai que lembrar que o libro se escribe no 1845
e catro anos antes publicárase o libro de Ludwig Feuerbach A esencia do cristianismo. Marx di: chegou Feuerbach e, como o seu propio nome indica, converteuse non
arroio de lume. E a súa crítica da relixión foi definitiva. Todos, cando
saíu ese libro, nos fixemos feuerbarchianos e, polo tanto, non hai
que empregarse moi a fondo en criticar a relixión. Con todo, que é a
relixión? Marx di que o ser humano crea a relixión para protexerse
de todas as ameazas que lle poden
chegar do exterior e tamén da grande ameaza da opresión do Estado.
De aí que faga a crítica económica
e política das relixións, pero dentro
desa crítica di dúas ou tres cousas
moi importantes. Que a relixión é o
berro da criatura oprimida. É a protesta contra a opresión. A relixión é
o corazón dun mundo sen corazón,
o espírito dun mundo sen espírito.
A relixión, en suma, di Marx, é o

opio do pobo. E por iso digo eu que
a expresión opio do popbo non é
orixinal senón que é algo que era
moi usual e estaba no ambiente da
crítica burguesa da relixión do século XIX en Alemania. Pero Marx
creo que recoñece na relixión esa
función liberadora, epiritual, de alivio e humanizadora.
Agora mesmo a relixión é
ou non opio do pobo?
En moitos sitios é forza de liberación. En América Latina, durante os últimos corenta anos,
moitos dos movementos de liberación xurdiron do cristianismo e
moitos dos movementos liberadores revolucionarios foron inspirados por idealistas cristiáns como Camilo Torres. Polo tanto, si,
a relixión segue sendo o opio do
pobo. Sobre todo dos sectores populares máis incultos e que teñen
menor conciencia social, pero tamén agora mesmo se está convertendo no opio da burguesía.
Podían ser ese opio da burguesía algunhas manifestacións
que está habendo por parte da
Igrexa Católica ao programa
de educación para a cidadanía,
por exemplo?
Sen dúbida ningunha. A ese tipo de actuacións e comportamentos da xeraquía católica e de grupos sociais conservadores e sectores integristas da sociedade española é a quen eu aplico esa expresión do que é o opio da burguesía
porque, como non teñen elementos de lexitimación para seguir
mantendo os seus prvilexios e para seguir detentando o control das
conciencias, necesitan recorrer a
uns principios pseudorrelixiosos
que xustifiquen esa pervivencia.
Todas esas manifestacións e reaccións viscerais contra o laicismo e
contra a educación para a cidadanía ou contra unha concepción
aberta da parella e contra os dereitos sexuais e reprodutivos das mulleres, contra unha serie de leis que
intentan lexislar sobre o comenzo
e o final da vida, etc. o que están
revelando é que carecen dunha
xustificación na esfera política,
cultural e cívica e precisan recorrer á relixión manipulándoa para
levar a auga ao seu muíño. O problema destes grupos é que, cando
apelan á relixión para xustificar as
súas posicións integristas, o que
están facendo non é apelar ás orixes máis limpas da relixión senón
a etapas moito máis pervertidas e
deformadas. Ningunha desas reivindicacións se basea nos principios orixinarios do cristianismo.
Que nos queda da filosofía
de liberación do cristianismo?
É algo que non pode desaparecer. Debaixo do xeo sempre hai
auga e, antes ou despois, esa auga
sae á tona. O cristianismo xorde
como un movemento laico de liberación e como unha corrente
emancipadora a favor da dignidade da persoa e na defensa da liberdade. O cristianismo posibelmente, se ten algo de orixinal, son as
súas orixes nos mellores momentos da súa historia apostando pola
dignidade dos sen dignidade. Polo
tanto, que queda do que me pregunta? Todo. Que se desenvolveu? Moi pouco. O problema é
que, a partir do século XVIII, o
que fixo o cristianismo oficial foi
presentarse como trincheira contra todos os avances da modernidade entregando todo o seu potencial liberador nas mans da burguesía que o administrou ao servizo
do capitalismo.♦
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A xerarquía relixiosa pide o abandono das aulas
cando se imparta Educación para a Cidadanía
MARÍA OBELLEIRO
Considerada polos bispos como unha caste de formación do espírito, Educación para a Cidadanía estase a converter en protagonista
da axenda política e mediática no último mes. A Conferencia Episcopal vén de chamar á rebelión a todos os centros para evitar que
“colaboren co mal”. As organizacións que se posicionan en contra da nova materia xa facilitan dende as súas webs modelos de
formulario cos que exercitar o dereito á obxección de conciencia.
No curso 2008-2009 os alumnos
dos colexios estudarán unha nova materia que, moito antes de
ser impartida, está a crear polémica. Educación para a Cidadanía estase a converter en obxecto
de loita para a xerarquía eclesiástica, que considera que a nova disciplina supón unha transferencia da educación moral da familia á sociedade. Dende os sectores relixiosos non se concibe
que aos rapaces se lles impartan
temas como a igualdade de xénero, as parellas entre persoas do
mesmo sexo ou a sexualidade,
malia que os libros de texto apenas recollen estes elementos.
Segundo o Foro da Familia,
asociación que se amosa en contra da materia, Andalucía atópase
á cabeza no número de familias
que presentaron a súa obxección,
seguida de Castela a Mancha e
Madrid. Galiza atópase no cuarto
lugar en número de obxeccións.
O centro Isaac Peral, de Ferrol, o
Colexio Cabo da Area, de Laxe,
o lugués San Xosé ou os vigueses
As Acacias e Montecastelo, este
último vencellado co OPUS, re-

A S RE A C C I Ó N S D O S C O LE C TIV O S

Xosé Luís Baños González.
Secretario autonómico
da FERE-CECA (Federación
Española de Relixiosos da
Ensinanza de Galiza), que
asocia uns 125 centros
cun total de 62.501 alumnos

Ricardo Blázquez Pérez, presidente da
Conferencia Episcopal Española.

cibiron xa decenas de obxeccións. O maior número de sinaturas en contra da materia recolléronse no centro ferrolán de Cristo Rei, que conta cunha gran mobilización por parte dos pais.
A enquisa realizada pola FERE-CECA (Federación Española
de Relixiosos da Ensinanza de
Galiza) recolle a existencia de 52
obxeccións de conciencia até o
de agora, xa que se examinou o
75% da mostra.♦

A materia, común a outros países
da UE, non é ‘obxectábel’

A nosa postura en Galiza é a
mesma que no resto do Estado.
É unha materia que temos que
dar, pero non estamos de acordo coa súa filosofía de base nin
coa súa existencia, porque non
é necesaria. Unha vez que está
aprobada, imos impartila dende
o noso punto de vista sen contradicir o ideario católico.
No que atinxe á desobediencia civil á que chama a Conferencia Episcopal, non a promovemos, aínda que tampouco a
rexeitamos. Consideramos que
é unha pena que se discuta, pero a materia ten pouco fundamento. Non habería problemas
se falase de democracia, tipos
de gobernos e institucións ou
dereitos humanos, pero non
compartimos que se fale do tema do aborto. Detrás da filosofía de goberno atópase o relativismo máis brutal.♦

Educación para a Cidadanía é unha disciplina de carácter obrigatorio
que, malia o malestar da xerarquía eclesiástica, non é alternativa á
materia de Relixión. Educación para a Cidadanía non actúa como relevo curricular da antiga ética.
Os países da UE que incluíron as competencias cívicas entre as
oito básicas que se deben adquirir durante a aprendizaxe implantaron
a materia hai anos nos seus programas escolares.
Os sectores que a pretenden desbotar non poden obxectar, xa que
non é posíbel vulnerar a LOE. Os alumnos que se protexan na obxección de conciencia, non poderán obter a titulación correspondente, ao igual que se un se nega a estudar matemáticas.♦

‘A xerarquía católica
é moi agresiva,
pero os cidadáns
católicos non’

Dereitos, deberes e
responsabilidades

Tratar valores cívicos e sociais
dentro do alumno cun reforzo
dunha materia contemplada cun
horario determinado e non só de
xeito transversal é moi positivo.
Todas as ferramentas desta materia van permitir facer do alumno un cidadán responsábel. Avogamos por que a escola sexa o
espazo común para valores comúns dos cidadáns. O espazo
neutro significa escola laica.
No Estado español existen
leis vixentes que se refiren ao
divorcio ou ás parellas do mesmo sexo, o coñecemento deses
deberes e dereitos non se teñen
que eludir, debe ser un principio fundamental e non ter por
que ser adoutrinamento. Nos
temarios, elaborados por persoas de gran prestixio e sen actitudes de crispación contra a

O contido da materia é o elemento fundamental polo que os sectores máis conservadores desbotan Educación para a Cidadanía.
Os temas que recolle vertébranse
en dous grandes bloques divididos en Primaria e Secundaria.
Antes de iniciar a ESO, os
alumnos estudarán as relacións
interpersoais e sociais do individuo, nas que recoñecerán a igualdade na familia e no eido laboral
e a asunción das propias responsabilidades. Tamén abordarán a
vida en comunidade, afondando
na convivencia e no conflito nos
grupos de pertenza, no exercicio
de dereitos e deberes no seno deses grupos, a identificación e o

aselle ao alumno algún outro tipo
de material. Dende o meu punto
de vista, coido que hai contidos
pouco axeitados a xulgar polos
libros de texto, sobre todo, no
que atinxe ao plano afectivo do
alumno, que ten que ser tratado
na familia. Agora queda ver os
contidos propios de Galiza.♦

‘Detrás está
o relativismo
máis brutal’

rexeitamento de situacións de
marxinación, discriminación e
inxustiza social. Antes de finalizar Primaria, os rapaces tratarán
a vida na sociedade co coñecemento das normas e principios de
convivencia establecidos pola
Constitución e valorando os servizos públicos e os bens comúns.
En Secundaria, os estudantes
emprenderán unha aproximación
respectuosa á diversidade, analizarán as relacións entre as persoas, a participación e os deberes e
dereitos dos cidadáns. As sociedades democráticas do século
XXI e a cidadanía nun mundo
global serán os temas que pechen o contido da disciplina.♦

Olga Patiño. Presidenta da
CONFAPA (Confederación
Galega de Asociacións de
Pais de Alumnos)

Manuel Dios.

Igrexa, non se inculca nada
máis alá dos valores cívicos.
As estratexias da xerarquía
católica son excesivamente críticas cando a sociedade católica
non mantén esa postura agresiva. É bastante grave chamar á
desobediencia civil, á obxección de conciencia e non asistir
ás aulas. Ademais de estaren
afastados da realidade social,
non están valorando o risco no
que incorren.♦

‘Os pais somos
os verdadeiros
responsábeis
dos nenos’
Constantino Iglesias.
Vicepresidente da CONCAPA
(Confederación Católica
Nacional de Pais de Familia e
Pais de Alumnos)
Nun principio, a materia non nos
resultaba nin boa nin mala, pero
agora considerámola mala, porque foi feita sen consenso, sen o
noso respaldo. A nós ninguén nos
tivo en conta e non nos deron explicacións nin motivos. Só os
pais podemos explicarlles aos
nenos algún dos temas duros que
trata a materia. Os pais somos os
verdadeiros titores e responsábeis dos nenos.♦

‘Os contidos afectivos
non son apropiados’
Xosé Manuel Álvarez.
Presidente da Federación
Autonómica de Centros de
Ensino Privados
Dende a federación non posuímos ningunha postura oficial.
Nos centros privados galegos a
materia vaise impartir por imperativo legal, pero cando haxa alguén que obxecte, ninguén llo
vai impedir. Neste caso facilitarí-

‘Os que sempre
adoutrinaron a
sociedade son os que
agora critican’
Manuel Dios. Presidente
do Seminario Galego
de Educación pola Paz.
Presidente da Fundación
Cultura de Paz en Galicia
Apoiamos a nova materia como
elemento dinamizador, non como contraposición ao concepto
de transversalidade, que seguimos a defender porque hai contidos que non se poden circunscribir a unha materia concreta.
Cómpre superar as carencias de
transversalidade da LOGSE.
Habería que discutir se debería
estar en máis cursos, porque o
horario é insuficiente.
O deseño curricular non é o
resultado dunha proposta inicial nin dunha imposición, senón dun amplo debate. Nós
participamos de maneira activa
nos debates co MEC.
A materia responde a unha
iniciativa política da ONU, da
UNESCO e do Consello de Europa, non é unha ocorrencia do
Goberno español. A postura da
Conferencia Episcopal responde
a unha estratexia política máis
que evidente. Está fóra de ton, é
unha chamada á desobediencia
civil. Vese o divorcio entre a xerarquía e a base social xa na postura que mantén a FERE. Sorprende que os que están acostumados a adoutrinar acusen o Goberno de facelo. O PSOE debería
ser máis consecuente e denunciar
dunha vez o anacrónico concordato que nos liga ao Vaticano.
Debería ter coraxe porque a Xerarquía Católica é insociábel malia os privilexios dos que goza.
Estamos a promover unha
campaña na que pedimos, mediante a web, que a sociedade
manifeste outras materias ás que
a Conferencia Episcopal debese
obxectar, como a discriminación
da muller na Igrexa, os privilexios fiscais, a guerra...
A materia precisa dun apoio
por parte da Consellaría de Educación en promoción e formación
do profesorado, para impartila
nas mellores condicións.♦
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CARLOS AYMERICH
Vén de abrollar unha iniciativa cidadá que baixo o nome
de “tan gallego como el gallego” tenciona protexer os
nenos castelán-falantes “del problema de aprendizaje
que plantea” para eles o “Plan de Normalización Lingüística de la Xunta de Galicia” recollendo tamén “la
preocupación de aquellos padres que, viviendo en un
contexto de comunicación habitual en gallego, sólo reciben enseñanzas en este idioma”. Baixo unha roupaxe
aparentemente liberal e moderna (os dereitos son dos falantes, non das linguas; as linguas non se impoñen por
decreto; defensa dunha educación de calidade fundada
nun espírito aberto e universalista) os promotores da plataforma acaban por propugnar, como se pode comprobar
nos seus foros, a subordenación do galego ao español e,
en consecuencia, a discriminación dos falantes do galego
cos vellos argumentos da desaparecida AGLI.
“Tan gallego como el gallego” non é apenas máis outra das manifestacións desa “rebelión cívica” impulsada
polo PP e os seus compañeiros de viaxe de extrema dereita (ao xeito de “Peones Negros”, “Basta ya”, “AVT”
e similares). Desta volta, trátase dun ataque en toda regra
á convivencia democrática en Galiza e aos consensos que

A.G . N .

Bilingüismo
harmónico

en materia lingüística, ao menos sobre o papel, partilla- galeguizadora que instala no español as crianzas galegóban as diferentes forzas políticas. Cuestionar a política de fonas que a el acceden. Inversión da realidade típica, conormalización lingüística, negar a condición do galego mo ben sabemos, do discurso españolista. Todo en nome
como “lingua propia” de Galiza (art. 5.1 do vixente Esta- dun fantasmal “bilingüismo harmónico” que agora sabemos xa, ao fin, en que consistuto, doravante EAG) e imte: na imposición do español e
pugnar, mesmo, o propio funna conculcación sistemática
damento do autogoberno gada legalidade e dos dereitos
lego que non é outro que “a
dos falantes do galego.
defensa da identidade de GaMais apenas son iso, esliza e dos seus intereses” (art.
cusas. Escusas inconsis1.2 EAG). O caso é que é o
tentes que non dan para agapropio PP de Galiza, que até
char o fondo do asunto: a vio de agora se mantivera á
raxe do PP de Galiza cara a
marxe desta caste de manifesformulacións máis radicais,
tacións, quen as impulsa ao
máis homologábeis coas
rachar o acordo acadado entre
sustentadas por Mariano Raos tres grupos parlamentares
xoi, José María Aznar ou
arredor dun decreto que apeEduardo Zaplana. Viraxe
nas tenta aplicar no ámbito do
acentuada tras a mobilizaensino as medidas estabelecición do electorado urbano
das no Plano Xeral de Nordo PP nas pasadas eleccións
malización da Lingua Galega
municipais, aínda que xa esaprobado unanimemente polo
parlamento de Galiza en se- Participantes no curso de galego para estranxeiros deste ano. tivera decidida de antes por
un Alberto Núñez Feixóo
tembro de 2004.
determinado a borrar calE as escusas esgrimidas
quera sombra de galeguispolo PP son certamente inensino
en
Galiza
segue
a
ser
mo, por folclórico e aparenconsistentes, malia acharen
apoio –esperado– no ditame unha instancia desgaleguizadora que te que este fose. E cun partido así faise imposíbel caldun Consello Consultivo noinstala no español as crianzas
quera acordo. Ao aprobar esmeado directamente por Mate decreto o goberno de Ganuel Fraga e que máis que pogalegófonas que a el acceden”
liza cumpre o seu comprolo rigor xurídico destaca polo
miso coa maioría social que
seu sectarismo. Por exemplo
cando se afirma que o decreto supón un paso á fronte ca- o sustenta. Facer o contrario, ceder en nome dun falso
ra ao monolingüismo cando a realidade é, como mostra consenso á chantaxe do PP, suporía traizoar esa maioun recente informe do Consello Escolar de Galiza, ben ría e recoñecerlle ao PP un dereito de veto que non lle
outra: o ensino en Galiza segue a ser unha instancia des- corresponde. Que cunda o exemplo.♦

‘O

Lugo
Non foi posíbel e de momento
non hai nada que facer. Socialistas e nacionalistas non chegaron
a ningún acordo para a gobernabilidade no Concello de Lugo
pese aos moitos intentos que levaron a cabo.
Cando se convocou a primeira xuntanza entre ambos os dous
xa se vía que non se ía chegar a
acordo ningún polos comentarios
que facían off the record ambas
as formacións. Para os socialistas, os nacionalistas non querían
pactar e para os do Bloque, os socialistas non semellaban decatarse de que non acadaran a maioría
absoluta e que polo tanto para
gobernar con tranquilidade necesitan pactos, chegar a acordos.
As xuntanzas fóronse repetindo, en todas elas cun tirapuxa pero
sen que chegase o agardado acordo, mais ben observando como a
cada nova reunión que se producía
o distanciamento era maior.
Os socialistas mantiñan un
reparto similar ao anterior goberno, con diversas delegacións das
que lle outorgaban un terzo aos
nacionalistas. Estes, pola contra,
mantíñanse no cumprimento dos
acordos de Compostela e reclamaban unha vicealcaldía con responsabilidade plena coma un xeito de demostrar o traballo que ían
levar nos vindeiros catro anos e
responsabilizarse deste, algo polo que non pasaban os compañeiros de Xosé López Orozco, que
queren que siga con plenos poderes e coas delegacións máis potentes nas súas mans.
E así as cousas, non houbo
acordo entre o PSOE e o BNG
pero si houbo acordo, de momento, para aumentarlles os soldos
aos concelleiros e ao alcalde,
acordo que permitiu esta suba
grazas aos votos de socialistas e
do PP, o que non deixou de sorprender moitos lucenses e mes-

De momento, sen pacto
ANTÓN GRANDE

O desencontro entre BNG e PSOE no Concello lugués xa posibilitou o achegamento socialista ao PP.
mo os nacionalistas, que non dubidaron en anunciar, por boca do
seu voceiro, Xosé Anxo Laxe, a
formación dun goberno de centro
dereita composto por PSOE e PP

Guisa e Napo

e que mesmo podería permitir
que se aprobase o Plan Xeral de
Ordenación Municipal cos acordos destes dous grupos o que, por
outra banda, podería traer un imUXÍA E BRAIS

portante descrédito para os socialistas e unha recuperación de forzas, a conta precisamente deles,
por parte dos populares.
Onde si podería pecharse es-

ta semana o acordo entre PSOE e
PP é para a gobernabilidade da
Deputación, polo menos chegando a un acordo marco que permita comezar a funcionar aínda que
o consenso sobre o reparto das
áreas de goberna preséntase máis
complicado xa que os socialistas
propoñen tres vicepresidencias,
unha para eles amais da presidencia, e dúas para os nacionalistas, que só queren que haxa
unha soa en total, a deles.
En Lugo, como se ve, as cousas
de palacio van amodo aínda que o
importante é que vaian. E que leven
a cabo o cambio desexado.♦

Subliñado

Feijóo
LOIS DIÉGUEZ
O PP non ten descanso, o pobre. Un día tras outro suma novas batallas ao seu esboroado imperio do fanatismo frenético. Volver á
Idade Media, ao mandato dos de antes, ao control dos señoritos sobre a xente popular. Oh, Feijóo das nosas esperanzas inicias, cando
criamos que podías soterrar as sombras do pasado e configurar outra Galiza máis sentida e potenciada. Un novo PP humilde e respectuoso co país e co seu pobo. Pero non. Onte disparache os canóns contra a sinatura da Educación para a Cidadanía que afoga a
caduca educación dos prexuízos, e aínda sen apenas respirar montas hoxe cruel batalla contra o idioma da nación, o que falan as túas xentes desa vila dos tres ríos onde naciche, galega até nas cepas
dese viño que nos quenta a vida. Chamache aos de sempre: algúns
curas en representación da túa institución relixiosa, algúns pais católicos “de toda la vida”, algúns colexios que pagamos todos para
que presuman de elitizada educación, a totalidade daqueles e daquelas que odian as raíces propias, a cultura de noso, os mesmos
pais aquí nacidos e educados. Non che gusta que o noso idioma se
ensine ao 50%, en igualdade co español. Queres, queredes, que siga consignado, como até agora, ao museo preparado para as cousas
e símbolos caducos. Xa quereriamos nós que o teu fanatizado españolismo tivese aínda que só fose unha pinga de doce galeguismo.
Pero nen esas. Cruzado de peineta e contundente cruz seguirás a sepultarte na tradición dos que seguen a mandar desde Madrid. Como
Fraga, o teu antecesor. Como Rajoy, o galego de lacón, empoleirado e soberbo na Corte idolatrada. Que a nosa historia, sempre clara, che pida contas. E, sabia ela, cobre xa o que lle roubache.♦
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Colonizadores e / ou colonizados
MARÍA PILAR GARCÍA NEGRO
Non é novidade nengunha lembrarmos
canto camiño falta á lingua galega, isto é,
a todos nós, por percorrer para podermos
falar de normalidade no seu uso social e
público. Nen tamén será preciso recordarmos canto e que caro custou historicamente conseguirmos certos avanzos ou
recoñecementos mínimos. Eles, estes
avanzos ou recoñecementos, non baixaron
do ceo nen foron espontáneos: foi unha
práctica constante, sistemática, premeditada e consciente da lingua naqueles ámbitos de que estaba excluída a que foi formatando unha outra naturalidade, a que
asociaba o galego a lugares, funcións, dominios, interlocutores e interaccións que
unha tradición e unha socioloxía antinacionais impuxeran como únicos no idioma oficial do Estado.
Se houbo consenso, por exemplo, en
admitir como únicas formas legais posíbeis da toponimia as correctas e xenuínas,
isto é, as galegas orixinarias, facto que reflectiu (como único ponto prescritivo, por
certo) a vixente Lei de Normalización Lingüística (1983), este consenso foi precedido dunha contundente e visíbel corrección
de todas as barbaridades perpetradas nos
nomes dos lugares da nosa nación, encaixados á forza nun molde á castellana que
os aqueloutrou e desfigurou até limites sádicos. Nomeamos o consenso, porque, en
anacrónico revival da moda lexical que o
impuxo hai trinta anos, canda a convencionalmente chamada transición política,
hoxe volve manexarse como mirífica solución para un problema que non se quer recoñecer como tal. Outórganselle ao tal
consenso virtudes que non posúe, porque

se oblitera o seu carácter instrumental e fi- radas consultas de otorrinolaringólogos e /
nalista, para o converter en obxectivo en si ou de oftalmólogos, ou, talvez, de internismesmo. Parafraseándomos unha célebre tas, por empacho demasiado de galego.
pergunta de Lenin, adoito mal interpreta- Vaia por Deus! Sempre un roto para un
da, interpelaríamos: Consenso, para que? descosido, sempre un colonizado para o
Porque, se é para enterrar aínda máis a lin- colonizador! As leitoras e os leitores pacientes e amábeis sagua galega, para acaben que me estou a redarmar, regular, encorferir ao Partido Popusetar… a súa utilizan
1987,
lar. Mais este partido,
ción, de modo e maa nada de memoria
neira que nengunha ino
PP
apoiou
que teña, debera lemversión real de roles
brar como o 13 de Delingüísticos se visualiunha manifestación
cembro de 1987, doce, daquela renegamos
da Mesa.
mingo, encheu con
do beatífico consenso,
centos de militantes
para reclamarmos, iso
Daquela
fora
o
PSOE
as rúas compostelasi, un acordo realista e
en convocatoria
pragmático, debidao que fixera un recurso nas,
da Mesa pola Normamente programado e
lización Lingüística,
orzamentado, sobre
contra o galego”
para, daquela, protesbases reais, que se
tar vivamente contra o
apreste, dunha vez por
recurso do governo
todas, a cumprir a leespañol da altura
xislación aprobada, e
(PSOE) a un decreto
toda a normativa derida Xunta tamén para
vada, sobre esta materia, con incumbencia nos dominios públi- ou sobre o ensino obrigatorio, que detercos e mais en todos aqueles privados que minaba a impartición en lingua galega de
sexan suxeitos de normativización públi- determinadas materias. Se a retrospección
for demasiado esforzada, lembraremos coca.
Por isto chama a atención como neste mo o 21 de Setembro de 2004 o Parlatema político e social, a nada que, timida- mento Galego aprobaba, por unanimidade
mente, o Executivo asoma a orella (novo (por tanto, co voto do PP), o Plano Xeral
Decreto para o ensino), case como a ove- de Normalización da Lingua Galega, de
lla que quer triscar algo de herba, apareza que este Decreto non supón máis que o deo lobo golpista, bradante e histérico, para senvolvemento regulamentario nun campo
que aquela non se desmande, non vaia ser como o do ensino pre-universitario.
¿Por que non deixan, dunha vez, PP e
que, por ouviren / leren un chisco de galego, os nosos escolares invadan as xa satu- PSOE de politizaren a lingua galega? Si,

‘E

digo ben, de politizaren, porque entorpecer o seu mínimo avanzo ou utilizar isto
como coarctada para paralisar ou lentificar o proceso, respectivamente, supón unha manipulación perversa de algo que,
cando convén, di respeitarse e reverenciarse (mes de Maio, por exemplo). Non
estou en condicións de aconsellar aos
meus antigos colegas parlamentares destes dous partidos a leitura de textos subversivos, como os de Castelao. Lean, por
favor, alguén antagónico, que tanto uns
como outros din recoñecer e ponderar como autoridade e galeguista sen tacha: lean a intervención de Ramón Piñeiro, no
15 de Xuño de 1983, no Parlamento Galego, no trámite de aprobación da actual Lei
de Normalización Lingüística. Hipótese
A: Ramón Piñeiro finxía e mentía; daquela, non pode ser acreditábel como auctoritas. Hipótese B: as súas aseveracións sobre a lingua galega eran sinceras e sentidas; entón, téñanas en conta.
E, agora, disimulen a pergunta egocéntrica: servidora ten cincuenta e tres anos e
trinta e tal de galego-falante consciente.
¿Canto máis terei que esperar para que o
Concello da Coruña sexa tal, para que o
nomenclator urbano utilice correctamente
os Arteixo, Rianxo, Pontedeume ou Laxe
ou para que a acción conxunta, en definitiva, de colonizados e colonizadores deixe
deturpar mínimos direitos que, como galegos, temos? ¿Canto máis para que os nosos
pequenos e rapaces receban unha pequena
inxesta de galego nas aulas, aprendan algunha canción en galego e saiban que as
matemáticas, a historia ou a xeografía tamén se poden ensinar en galego?♦
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O presidente da Xunta entrégaas nun acto solemne co goberno en pleno presente

A Nosa Terra, Érguete e Hercules Edicións
reciben as medallas Castelao 2007
A.N.T.
Coincidindo co aniversario do
plesbiscito do primeiro estatuto de autonomía de Galicia o
28 de xuño de 1936, o adro do
convento de San Francisco
acolleu o acto de entrega das
Medallas Castelao a A Nosa Terra, Érguete e Hércules Edicións, nas figuras de Carme
Avendaño, Afonso Eiré e Francisco Rodríguez Iglesias. Ao
acto acudiron as principais autoridades alegas, o goberno en
pleno, a presidenta do parlamento e os ex presidentes Fernández Albor e González Laxe.
Pérez Touriño fixo unha loa aos
proxectos colectivos, que simbolizou nos premiados este ano coas
Medallas Castelao. O acto foi todo
solemnidade e emoción e serviu
para un encontro de sensibilidades
sociais e políticas que noutrora
non protagonizaban estes galardóns, que levan o nome dunha das
figuras centrais do nacionalismo
galego. A sinalar unha grande presenza de deputados e altos cargos
da maioría de goberno e unha menor presenza cuantitativa do PP,
cinxida ao expresidente Xerardo
Fernández Albor e o vicepresidente do partido en Galiza, Xosé Manuel Barreiro, que foron os que
compartiron un acto obrigadamente acotado polo aforo do claustro,
nos que estiveron persoas achegadas aos proxectos premiados, no
caso de A Nosa Terra unha representación de traballadores, colaboradores, membros do actual consello de administración e fundadores
da xeira recente do semanario.
Carme Avendaño, como símbolo de Érguete, lembrou ás persoas que formaron parte deste
movemento social na toma de
conciencia contra a droga “cando
nos anos 80 asumimos o compromiso persoal e colectivo de berrar
o problema que tiñamos”. E engadiu, “o verdeiro heroísmo está
en mudar os desexos en realidades e as ideas en feitos”, reivindicando os logros lexislativos reflectidos no código penal de 1995
e no labor de reinserción dos toxicómanos, de feito o antigo cárcere vigués é hoxe un centro de integración social que leva o nome
da propia Carme Avendaño.
O director de A Nosa Terra,
Afonso Eiré, foi o segundo en
recibir a súa medalla, que dedicou a todos os lectores, xornalistas e colaboradores que durante
un século fixeron posíbel a realidade desta cabeceira.
Finalmente Francisco Rodríguez Iglesias fixo un percorrido
polos moitos colaboradores que
conseguiron erguer o seu proxecto editorial, e glosou a figura de
Castelao como cerne da súa Fundación, agradecendo aos que fixeron posíbel os máis de 50 volumes
que compoñen o enciclopédico e
ciclópeo Proxecto Hércules.♦

Reportaxe G ráfica: PA C O VILABARR O S

Dende os proxectos colectivos, dende a fe nos
propios soños, dende a loita pola xustiza
EMILIO PÉREZ TOURIÑO
Un ano máis atopámonos aquí,
neste claustro de San Francisco,
para celebrar o acto institucional de entrega das Medallas
Castelao correspondentes a
2007. Para min, como presidente da Xunta de Galicia, é un deber especialmente grato presidir
un acto coma este, de grande alcance simbólico, no que se escenifica o recoñecemento de
Galicia a persoas e institucións
que contribuíron ao engrandecemento do país, que fixeron do
servizo á sociedade o seu norte
e a súa guía. E é vontade do Goberno que presido fortalecer
ano tras ano a dimensión social
e institucional deste acto, pois
somos conscientes de que todas
as sociedades necesitan e demandan exemplos de excelencia na loita e na entrega por unha Galicia mellor. As Medallas
Castelao constitúense deste xeito en expresión de recoñecemento e tamén de gratitude social. No símbolo dun país que
quere recoñecer e sabe distinguir as iniciativas que o fan cada día mellor, máis libre, máis
xusto e máis próspero.

Tampouco é asunto casual
nin menor que estes galardóns
leven o nome de Alfonso Rodríguez Castelao, pois ningún outro nome da Galicia moderna
chegou a concitar na súa figura
unha dimensión simbólica tan
rica e plural, tan chea de matices e tan inequivocamente presidida por un intenso, tenaz e
indestrutible amor a Galicia.
Que estas medallas se entreguen baixo a advocación e o
exemplo de Castelao significa
tamén que a figura do escritor,
artista e político rianxeiro é un
dos emblemas capaces de facernos pensar en Galicia como unha tarefa común na que cabemos todos, como unha obra colectiva á que todos e cada un
dos cidadáns e das cidadás pode
e debe achegar o seu particular
e enriquecedor contributo.
Se o ano pasado foron tres
personalidades destacadas polas
súas senlleiras traxectorias individuais as premiadas coas Medallas Castelao, este ano o Goberno galego decidiu outorgar
estas distincións a tres grandes
obras colectivas: á publicación

periódica “A Nosa Terra”, á
Fundación Érguete-Integración
e á empresa editorial Hércules
de Edicións. Cada unha destas
tres entidades constitúe, de seu,
unha proba da capacidade dos
galegos para abordar proxectos
que transcendan as iniciativas
estritamente individuais e unha
demostración da vitalidade da
sociedade civil galega nos ámbitos da comunicación, dos grandes proxectos editoriais e do traballo social a favor dunha sociedade máis xusta e integrada.
ÉRGUETE. O labor da Fundación Érguete consistiu, desde
o mesmo momento da súa creación, nunha durísima batalla
contra a drogadicción e contra
os efectos que esta conleva en
canto a deterioro da saúde, destrución familiar e marxinación
social. O abnegado traballo de
Érguete non se desenvolveu só
nos despachos, senón tamén nas
rúas, nos xulgados, nos centros
de saúde, nos cárceres. Érguete,
converteuse ao longo destes
anos nunha asociación non só
respectada e valorada, senón ta-

mén admirada e querida por
moitas familias galegas e por
moitos toxicómanos que atoparon nesta organización exemplar unha luz de esperanza, unha axuda para seguir loitando e
un brazo forte e seguro no que
se apoiar nos momentos de desánimo e desfalecemento.
Érguete é moita xente, porque foron tamén moitas as persoas que caeron vítimas dos traficantes da morte e da miseria, e
moitas as familias que sufriron,
se puxeron en pé e se uniron para acabar con ese estado de cousas. Estou seguro de que moitos
deses pais e desas nais afectados
pola drogadicción dos seus fillos
se identificaron moitas veces
con aquel debuxo de Castelao no
que un aldeano galego, xa vello
e cansado, axeonllado diante
dun cruceiro, se queixa ao Señor
de que non lle fan xustiza. Pois
ben: Érguete conseguiu que se
fixese xustiza. Conseguiu cambiar a consideración social do
problema da toxicomanía.
Érguete é moita xente, si,
pero Érguete ten sen dúbida un
símbolo. Unha muller valente,
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unha nai coraxe, unha heroína de
verdade. Carmen Avendaño foi a
voz insobornable, a incansable
loitadora que durante todos estes
anos conseguiu facer de Érguete
un movemento poderoso e vivo,
dotado dunha extraordinaria forza moral, capaz de inducir cambios lexislativos, de animar a
confección de programas gobernamentais de loita contra o
narcotráfico e de sensibilizar á
sociedade en relación con ese crime e coas súas vítimas. Parabéns,
señora Avendaño, e parabéns a
Érguete. O seu traballo foi xusto,
xeneroso, valente. E a pesar de
todo o sufrimento vivido, mereceu e segue a merecer a pena.

HÉRCULES DE EDICIÓNS. Hércules de Edicións é unha das nosas principais empresas culturais.
Unha empresa privada que soubo
facer do libro un motor xerador
de riqueza e de postos de traballo,
que ten unha importante presenza
noutras comunidades autónomas
e arredor da cal se organiza outro
fermoso proxecto cultural, a Fundación Francisco Rodríguez Iglesias. Pero Hércules é, sobre todo,
a empresa que foi capaz de poñer
en marcha esa arriscada e espléndida iniciativa editorial, hoxe presente en miles de fogares galegos,
que todos coñecemos como o
Proxecto Galicia.
O gran mérito do Proxecto
Galicia, porén, non está tanto en
A NOSA TERRA. A cabeceira ter chegado recentemente con
xornalística “A Nosa Terra” apa- éxito aos 50 volumes que aínda
receu por vez primeira hai cen van ter continuidade, como no
anos, en 1907, ao mesmo tempo feito de que un home, un emque en Galicia se desenvolvía prendedor, Francisco Rodríguez
aquela importante e masiva mo- Iglesias, fose capaz de atreverse
a converter o seu
bilización colecsoño nunha vizotiva que foi “Solidaridad Galleada unha destas sa realidade.
Francisco Roga”. Pero foi
tres entidades
dríguez Iglesias,
1916 o ano decidirector de Hérsivo para esta puconstitúe, de seu, cules de Edicións
blicación. Entre
e do Proxecto Ga1916 e 1936 paunha proba da
licia, é un deses
san polas súas
capacidade dos soñadores que topáxinas nomes
dos os pobos necomo os de Vigalegos para
cesitan para ir
cente Risco, Ramón Otero Pe- abordar proxectos máis alá, para facer real o que padrayo, Manuel
Lugrís
Freire, que transcendan as recería imposible.
Pero Rodríguez
Xoán Vicente Viiniciativas
Iglesias é tamén o
queira, Xosé Fillíder dun gran
gueira Valverde,
estritamente
proxecto colectiRoberto Blanco
vo, pois unha
Torres, Xaime
individuais”
obra como o ProQuintanilla, Alexecto Galicia non
xandre Bóveda
sería posible sen
ou o propio Daniel Castelao, entre moitos ou- capacidade para aglutinar, contros. Baixo a dirección de Antón vocar, dirixir e compartir.
Parabéns, señor Rodríguez.
Villar Ponte e de Víctor Casas, e
contando sempre co apoio de Parabéns tamén a Hércules de
Ánxel Casal, “A Nosa Terra” foi Edicións. E parabéns ao mundo
un destacado difusor do ideario editorial e ao libro galego por
galeguista ata 1936, ano no que o contar con empresas como a que
golpe de Estado pon fin á súa an- vostede fundou e dirixe.
Ao principio do Terceiro Lidaina.
A cabeceira sobrevive entre bro de “Sempre en Galiza”, cangrandes atrancos no exilio bona- do Castelao se atopa no barco
erense, onde aparecen preto de que o conduce ata o Buenos Aicen números entre 1942 e 1972, res que sería a súa derradeira
para despois, xa restaurada a de- morada, lembra un texto de Heimocracia en España, refundarse ne e di que “dende a máis pequeen 1977 nunha nova singradura na fiestra pode contemplarse a
inmensidade do ceo como dende
que chega ata hoxe mesmo.
Na súa traxectoria máis re- a máis pequena terra se pode
cente, “A Nosa Terra” conver- comprender a grandeza do munteuse en cabeceira xornalística do”. Eu quero agradecerlle ás
de referencia da prensa escrita en tres entidades distinguidas coas
lingua galega. E sendo por von- Medallas Castelao, e ás tres pertade propia un xornal de tenden- soas que hoxe as representan,
cia, adscrito ideoloxicamente ao que tamén elas, dende esta peámbito do nacionalismo, soubo quena terra, souberan decatarse
dar os pasos necesarios para a de que a comprensión da grandesúa modernización profesional e za do mundo empeza sempre por
temática e mesmo para a intro- entender a grandeza da propia tedución nas súas páxinas de voces rra. E quero, sobre todo, agradeplurais, non sempre coincidentes cervos a vosa contribución sobranceira a esa grandeza.
coa súa liña editorial.
Dende os proxectos colectiParabéns a don Afonso Eiré,
director de “A Nosa Terra”, que vos, dende a fe nos propios soños,
hoxe representa aquí a un gran dende a loita pola xustiza. Sempre
número de persoas, traballado- desde o amor a Galicia. Velaí o
res, colaboradores, subscritores e ronsel tracexado por Castelao no
lectores que conseguiron facer que vós inscribides dende hoxe os
deste semanario un medio de co- vosos nomes e as vosas obras.
Nada máis. Moitas grazas.♦
municación plenamente asentado e unha fonte imprescindible
Intervención do Presidente da Xunta
para o coñecemento e avaliación
de Galicia no acto de entrega
da nosa historia contemporánea.

‘C

das medallas Castelao 2007.

Reproducimos integramente o discurso de Afonso Eiré ao recoller a Medalla Castelao, pronunciado no Convento de San Francisco de Compostela o 28 de xuño.

Unha idea centenaria
que se asenta no século XXI
Señor presidente do Goberno;
señora presidenta do Parlamento; señor vicepresidente;
señoras conselleiras e señores
conselleiros; alcalde de Chantada; representantes institucionais e sociais; compañeiros e
compañeiras, amigas e amigos.
Antes ca nada, parabéns
aos demais premiados e grazas
mil por esta distinción.
Sei que Castelao estará
contento ollando como un Goberno galego recoñece un seu
proxecto e as súas ideas.
Premiando A Nosa Terra
estase premiando a Castelao.
Pero tamén a Manuel Murguía,
a Eduardo Pondal e a Lugrís
Freire. A Vilar Ponte e Ramón
Cabanillas. A Ánxel Casal,
Xaime Quintanilla e Vítor Casas. A Alexandre Bóveda e a
toda a Alba de Gloria. A Luís
Seoane, a Eduardo Blanco
Amor e a Bieito Cupeiro. A
Margarita Ledo, Manuel María
e Borobó. A ducias de anónimas Marías Miramontes. A
centos de xornalistas, colaboradores e accionistas, a miles
de asinantes e lectores, que colleron como tarefa propia a de
“sementar ideas”.
Porque A Nosa Terra é, por
encima de todo, un proxecto
colectivo, sustentado e apoiado
moitas veces na xenerosidade
persoal. É a obra de miles de
persoas que teimaron ao longo
dun século con rudo encono na
procura dunha voz propia que
recollese as ansias e os devezos
dunha maioría social no que
sempre denominaron “defensa
dos intereses de Galiza”.
Permítanme que lembre aquí
que foi precisamente este perió-

dico, concretamente Vítor Casas,
o noso director fusilado en 1936,
o primeiro en reclamar un Estatuto de Autonomía para Galiza.
O que dotou de unidade a
traxectoria de A Nosa Terra
dende o comezo do pasado século até hoxendía foi a aposta
por construír unha identidade
propia para Galiza. A defensa
do galego e o pulo da normalización lingüística convertidos en senlleiro sinal. “O día
que nos morra o idioma haberá homes pero non cidadáns”,

escribiu Ramón Cabanillas
nestas páxinas.
Vilar Ponte definiu en 1916
o noso espírito: “Este boletín é
de todos os galegos. A súa dona é Galiza enteira. Non ten
outra. Polo mesmo, as súa follas serán dignas de ser coleccionabeis. Perpetuarán o pensamento dunha época”.
Con el seguimos no decruar
diario neste século XXI.
Cen anos semellan poucos cando aínda queda tanto
por facer!♦
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Despois de catro anos da aprobación do Protocolo

Juan Martínez
Galeano

O Goberno central aínda non definiu
os mecanismos de prevención da tortura
LORENA OTERO
A Coordenadora para a Prevención da Tortura (CPT), esixiulle ao Goberno a través dunha carta aberta dirixida ao Presidente a inmediata aplicación
dos Mecanismos Nacionais de
Prevención da Tortura (MNPT)
que deberían ter comezado a
funcionar o pasado 22 de xuño.
Os MNPT teñen como obxectivo
a prevención da tortura e malos
tratos nas persoas detidas. Estes
mecanismos derivan do Protocolo Facultativo da Convención das
Nacións Unidas contra a Tortura
e outros Tratamentos ou Penas
Crueis, Deshumanos ou Degradantes aprobados pola Asemblea
da ONU o 18 de decembro do
ano 2002, aprobado polo Goberno, asinado e ratificado, pero que
até a data non foron definidos.
O Protocolo permite a expertos independentes internacionais
realizar visitas periódicas aos lugares de detención dos Estados
que aceptaron o Protocolo mediante a súa ratificación ou adhesión. O obxectivo é avaliar o tratamento e as condicións de reclusión
que reciben os detidos e formularlle recomendacións ao país co fin
de realizar melloras. Ademais de
esixir que se establezan uns mecanismos nacionais de visitas aos lugares de detención e que cooperen
cos expertos internacionais.
Non embargante, como sinala
dita carta, o goberno non avanzou
na aplicación das recomendacións para previr a tortura a pesar
das reiteradas chamadas de atención realizadas por organismos
internacionais como o Comité
Contra a Tortura das Nacións
Unidas, o Relator especial para a

cuestión da Tortura da ONU e o
Comité para a Prevención da Tortura do Consello de Europa. Incluso despois de que o Pleno do
Congreso dos Deputados aprobará en maio de 2005 unha moción
na que se recoñecía a existencia
da tortura en España de forma esporádica e se lle concedía ao Goberno Central un prazo de seis
meses para tomar medidas que
puxesen freo a esa situación.
A postura adoptada polo goberno reflectiuse no rexeitamento do
PSOE, co apoio do PP, de distintas
propostas de modificación lexislativas encamiñadas á implantación
de recomendacións lexislativas internacionais, como a gravación das
persoas detidas durante o período
de retención e a desaparición, ou

diminución do réxime de detención incomunicada.
As denuncias aumentaron
Durante estes cinco anos, as institucións, estatais, autonómicas e
locais, tentaron minimizar os casos de tortura, malos tratos e falecementos producidos durante o
período de detención en prisións,
comisarías e cuarteis da Garda
Civil, pero segundo os datos
aportados pola CPT, formada por
corenta e catro organizacións
que traballan pola defensa dos
Dereitos Humanos. No pasado
ano o Informe anual da organización rexistraba 610 denuncias.
Ante esta situación a Coordenadora solicitou durante o 2006

Reformar a fondo o sistema de voto dos emigrantes
galegos é unha urxencia histórica para dotar de lexiti-

diversas reunións co Ministerio
de Xustiza, o Valedor do Pobo e
a Presidencia do Goberno Central, responsábeis da posta en
marcha dos MNPT, pero o silencio foi a única resposta acadada,
segundo denuncian.
As causas do estancamento
do proceso de elaboración destes Mecanismos poderían ser
tres segundo a CPT: a imprevisión das Administracións implicadas, xustificación de pouco
peso debido aos anos transcorridos, a crenza de que en España a
tortura é inexistente, polo que
carecería de senso a aprobación
e ratificación do goberno do
Protocolo e por último a intención de converter os organismos
xa existentes, o Valedor do Pobo
e os Xuíces de Vixilancia, nos
Mecanismos Nacionais de Prevención da Tortura, postulado
explicaría a actuación do goberno e que a Coordenadora rexeita
con rotundidade.
Este colectivo contra a tortura reitera tamén a súa vontade de
colaboración e a súa función de
vixía no proceso, para evitar as
manipulacións e velar pola súa
transparencia e respecto os dereitos humanos. Para iso esíxelle
ao goberno a posta en marcha
das medidas reclamadas polas
institucións internacionais e a
desaparición das situacións de
detención incomunicada e privación da liberdade. Ademais da
creación e posta en marcha dos
Mecanismos para a Prevención
da Tortura que deberán ser independentes dos Poderes do Estado
e estar compostos por persoas
cualificadas que mostren un
compromiso firme pola defensa
dos dereitos humanos.♦

Juan Martínez Galeano faleceu o 24 de xullo do 2005
mentres estaba detido no
Cuartel Militar de Roquetas
de Mar (Almería) ao que
acudira para denunciar que o
perseguían a causa dunha
disputa por un accidente de
tráfico. Ante a resistencia
imposta por Galeano a ser
trasladado as instalacións da
Policía Local para realizar
unha proba de alcoholemia
os axentes intercederon provocándolle contusións que
lle causarían a morte.♦

As denuncias

aumentaron
os
nos últimos an
s
ái
con m
de catro mil
duascentas entre
o 2001 e 2006.

Mamadou Kane
Mamadou Kane, vendedor
ambulante senegalés, foi detido ilegalmente e agredido o
16 de marzo de 1997 por catro axentes municipais na cidade de Vigo ao non levar
consigo a súa documentación.
Os axentes foro retirados dos
seus postos e imputados con
penas de entre tres e catro
anos de cárcere. Estas condenas nunca se chegaron a cumprir e en novembro de 2005 o
Goberno central aprobou o indulto parcial dos catro policías que podían reincorporarse
aos seus postos de traballo.♦

midade a decisión da Diáspora galega e evitar sospeitas sobre o uso electoralista dos seus descendentes.

Os emigrantes temos que saír da furna
MANUEL SUÁREZ
Os vocábulos galegos urna e furna (do latín
urnam e furnam) teñen diferente significado
porque se urna é unha caixa cunha fendedura na que introducimos as papeletas de votación a furna é unha caverna ou cova mariña
erosionada polas augas. O cal faime pensar
en que debemos saír da furna na que estamos metidos. As furnas poden ser fermosas
coma unha que coñezo en Muxía, a Buserana, pero non son luminosas senón escuras.
Necesitamos con urxencia a luz e a claridade dunha urna enriba dunha mesa electoral
en Bos Aires, Caracas ou Montevideo.
O actual sistema de voto para os mal
chamados “residentes ausentes” está a ser
criticado e con razón desde hai máis de 25
anos. Nunha enquisa social do 1984 feita
pola consultora Sofemasa os resultados da
sondaxe sobre o actual sistema foron claros no senso de que non é axeitado. Houbo tres razóns: a) non recibir a propaganda electoral (31,8 por cento); b) período
electoral moi breve (23,6 por cento); c)

sistema moi complicado (18,3 por cento).
Un 53,8 por cento opina que se debería
cambiar para poder votar nos consulados.
Son da opinión de que antes de poñernos a tirar croios ou pedras (falo en sentido figurado) contra os nosos parlamentarios que non foron capaces de reformar un
sistema inxusto –o da actual LOREG– algunha responsabilidade teremos os electores. Se todo o tecido social está de acordo en que o sistema é pouco democrático
haberá que preguntarse polas motivacións
que fan permanecer algo obsoleto.
A reforma é urxente pero poida que o
proceso deixe de ser unha cortina de fume
se eles (os parlamentarios) e nós (os electores) facemos unha autocrítica previa dos
fallos que levaron a ter o pé no freo. Se
non miramos atrás non avanzaremos. Fago a xeito de suxestión unha proposta de
mínimos sobre tres puntos que os lectores
poderán ampliar e reducir ao seu bo entender e parecer. Trátase de quedarmos en

paz coa nosa conciencia sen pretender que
os partidos políticos pidan perdón por non
teren reformado o sistema. Os puntos son:
a) o recoñecemento de que houbo escaso
interese ou vontade en estabelecer o voto
en urna; b) asumir que foron contabilizados milleiros de votos lixados; c) considerar o dano moral que se lle está a facer aos
emigrantes porque eles son os máis prexudicados polo actual sistema.
Non se pode vir con ningunha reviravolta despois de 30 anos de vizosa vida democrática e non caben máis dilacións. Non son
necesarias máis discusións cando o asunto
ten un amplo consenso no que todas as forzas
políticas coinciden. Ninguén quere quitar dereitos. E por favor, señores parlamentarios e
autoridades implicadas, sexan respectuosos
coa diáspora sen facer demagoxia botándolle
a culpa aos de agora cando os anteriores –polo que fose– non fixeron a reforma.
Coincido co deputado Carlos Aymerich
en que a reforma do Código Civil que lles

outorga a nacionalidade aos descendentes
de emigrantes debe ir acompañada dunha
serie de decisións. Se houbo vía de urxencia para reformar o código parece lóxico e
operativo que tamén pola mesma vía se reforme unha lei orgánica. Quero entender
que as declaracións do deputado nacionalista van no camiño de reflexionar sobre
que os nosos netos poderán votar pero nós
aquí aínda temos “a casa sen varrer”.
Non quixera que os nosos netos reciban
no seu ingreso ao sangue de Rosalía de
Castro unha decepción. Se non hai reforma
serán milleiros os decepcionados que facendo uso dun dereito minguado comprobarán que o seu voto quedou perdido nalgún lugar do percorrido. Non é positivo nin
ilusionante que os nosos netos queden con
cara de pasmóns cando os familiares lles digan que os seus votos non chegaron.♦
MANUEL SUÁREZ SUÁREZ é escritor galegouruguaio, autor de Memorias riopratenses.

MANUEL CAO
O cumio do mes de xuño en Bruxelas serviu para desatascar a
reforma das institucións comunitarias que quedara empantanada polo non de Holanda e Francia á constitución, o que conduciu á parálise ao proceso de construción europea. Antes tivo
que despexarse a incógnita francesa coa elección dun novo presidente e a confirmación dun mapa político estábel claramente
escorado á dereita para que se decidisen a retomar a iniciativa
e tratar de remodelar as institucións coa delimitación de competencias, mellora dos métodos de decisión e definición do
contido e grao de permanencia dalgúns cargos comunitarios.
Con 27 membros e un sistema de toma de decisións herdado de Niza (2000), a Unión Europea estaba moi parada sen
saber que facer despois do estacazo anticonstitucional de
franceses e holandeses e, nese sentido, hase valorar positivamente o feito de que se puxesen dacordo nunha especie de refundición de tratados anteriores incorporando partes importantes da constitución e dándolles cabida ás demandas das burocracias estatais temerosas de perder o dominio sobre os
seus feudos en fiscalidade e política exterior, o que limitaría
a súa marxe de manobra efectiva á hora de deseñar políticas
autónomas. A opción elixida para acadar un novo acordo foi
a tradicional das reunións comunitarias cun tirapuxa que se
resolve á deshora da mañá cun pacto de mínimos que mestura a solidez dun bloque de países que avanza cara á integración e outro colectivo disperso de países que desexa reducir
políticas comúns e/ou mirar os seus intereses a curto prazo.
No contexto político-económico actual caracterizado pola
globalización da economía e a consolidación de novos polos
de crecemento o papel da UE aparece visualizado na fortaleza do euro, no proceso de adaptación das empresas europeas
ao sistema global mediante a participación no proceso de fusións interempresariais e no enorme atractivo que exerce o
Espazo UE para os millóns de inmigrantes que tratan de achegarse aquí. Unha vez creado e fortalecido o espazo económico europeo coa implantación do euro só queda avanzar en novas políticas comúns e dotar de poder real os novos órganos
e cargos comunitarios pero isto choca directamente coas funcións e competencias das burocracias estatais, é dicir, cos orzamentos e a súa capacidade de asignación polo que resultaba difícil que os países membros fixesen graciosa deixación
das súas funcións. Talvez estamos ante unha loita entre burocracias polo reparto do poder orzamentario e nese sentido cada Estado defende o seu pero a burocracia comunitaria decátase de que o seu papel a nivel global está pexado pola escasa capacidade de decisión derivada dunhas funcións que se
exercen simbolicamente e sen contido real para desencadear
actuacións certas e inmediatas que son as requiridas para ser
tomados en serio polos axentes que interaccionan na dinámica e cambiante sociedade global.

‘A

opción elixida
é un pacto de mínimos
que mestura a solidez
dun bloque de países que avanza
cara á integración e outro colectivo
disperso de países que desexa reducir
políticas comúns”

O máis positivo do Cumio de Bruxelas está en que se acadou un acordo para remodelar a UE e será unha conferencia
intergobernamental a que redactará as emendas que reformarán os tratados anteriores. En relación á regra decisoria, a
maioría cualificada avanza a 87 materias pero mantense aínda
a unanimidade en outras 70, mais a clave está no sistema de
votación que incorpora a dupla maioría (55 por cento de Estados e 65 por cento de poboación) e no reparto de votos entre
países que mantén a representación de Niza até o 2014 ou o
2017 pero despois xa acepta o regulamentado na constitución.
É significativo que a UE pase a ter personalidade xurídica propia e que o presidente do consello deixe de ser rotatorio e pase a ser elixido por maioría cualificada por un período prorrogábel de dous anos e medio. A remodelación comunitaria é imprescindíbel para superar a frustración que supuxo o fallido intento de aprobación dunha constitución para Europa.♦

A Xunta xa non será a que
escolla os cargos directivos
dos Consellos Reguladores
MARÍA OBELLEIRO
O proceso de renovación dos
Consellos Reguladores comezou
coa celebración das eleccións nas
cinco denominacións de orixe do
viño e nas indicacións xeográficas Ternera Gallega e Pataca de
Galicia. Os comicios estiveron
marcados polos acordos previos, nos que xa se proclamaran
setenta e catro vogais en representación de vinte e oito censos.
A primeira etapa de reforma no
funcionamento dos Consellos Reguladores –encargados de xestionar a produción agraria de calidade– deu comezo o pasado un de
xullo coa celebración das primeiras eleccións. Os pactos entre as
organizacións agrarias e as cooperativas supuxeron a presentación
de listaxes acordadas. Os novos

vogais das denominacións de orixe dos viños, da tenreira e da pataca toman posesión do cargo entre
o 16 e o 20 de xullo e procederán
á elección dos cargos directivos.
A seguinte fase de actuación
no regulamento das denominacións xeográficas de calidade do
sector alimentario terá lugar durante outono e comprenderá os outros consellos reguladores. Os licores e augardentes, os queixos, o
Lacón Galego, Pan de Cea, Mel de
Galicia e Agricultura Ecolóxica
renovarán os seus órganos de decisión para adaptárense á Lei de Calidade Agroalimentaria de Galiza.
Cambio na elección
A Consellaría de Medio Rural
acordou limitar as competencias
do conselleiro, que durante o ante-

rior Goberno elixía os presidentes
a proposta do pleno. Dende Medio Rural apóstase “pola profesionalización, democratización e
independencia” dos distintos sectores convocados aos comicios.
Cos novos cambios introducidos, xa non lle corresponderá á
Xunta a elección dos cargos directivos. Desta vez, serán os propios
membros adscritos a cada denominación de calidade os que terán a
posibilidade de votar os seus representantes sen inxerencias externas.
Os novos directivos non terán que
acadar necesariamente a condición
de vogais para acceder ao cargo.
Coa renovación, Medio Rural
pretende outorgarlles maior autonomía aos membros de cada denominación de orixe e limitarlle o poder ao conselleiro, que se encargará
de ratificar a elección do pleno.♦
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DEBATE DE POLÍTICA XERAL

O presidente español despide o portavoz do BNG ‘con gratitude e afecto’

Rodríguez a Zapatero: ‘Sería lamentábel que
a reforma do Estado que iniciou se frustrase’
CÉSAR LORENZO GIL
Nun clima de cordialidade, Francisco Rodríguez e José Luis Rodríguez Zapatero escenificaron un achegamento persoal e político que
non foi óbice para que o portavoz nacionalista reclamase de Madrid
maior interese na reforma do Estatuto, no avance das infraestruturas
e dos sectores produtivos. Ao tempo, criticou a incapacidade do goberno central para igualar os status das linguas castelá e galega.
Francisco Rodríguez laiouse no
seu discurso durante o debate de
política xeral do 2007, que se realizou o 3 e 4 de xullo, que a
aposta de Zapatero por achegarse ás minorías e reformar o Estado non fose máis decidida. “Sería lamentábel que a posibilidade aberta polo seu goberno acabase sendo non un paso á fronte
senón unha frustración, unha
fraude”, indicou.
Nese sentido, Rodríguez
lembrou o fracaso nas negociacións para un novo Estatuto
de Autonomía. “Á espera dunha
oportunidade mellor, o goberno
debe ser proclive a negociar a
transferencia de competencias”.
Tamén as dificultades para o galego. “É tan difícil de comprender a aspiración a que en Galiza
o status do galego sexa o mesmo que ten o castelán en Santander, Madrid ou Sevilla? O

Estado español dista moito de se
adaptar ao seu carácter plurinacional plurilingüe e pluricultural. O debate estatutario evidenciou o peso da intolerancia que
só recoñece unha soberanía. O
goberno moitas veces parece
contemporizar con esta visión e
incluso compartila”.
O portavoz do BNG no Congreso dos Deputados louvou o
avance nos investimentos estatais
aínda que reclamou maior colaboración. “A percepción nosa está moi condicionada por un pasado discriminador de moitos anos,
o que fai que o escepticismo sexa
dominante. Non podemos prescindir de sectores estratéxicos
como o sector naval civil. Soportamos unha conivencia gobernoComisión Europea falta de transparencia e xustificación lóxica
ante a nosa pretensión de que Astano volva construír buques”.

Rodríguez tamén foi crítico
co reparto da bonanza económica. “Os salarios non aumentaron nin de lonxe na mesma proporción na que o fixeron os beneficios empresariais. A riqueza
está mal repartida entre clases e
territorios”.
Na súa resposta, Zapatero
agradeceu o compromiso constante do BNG na gobernabilidade estatal e recordou que o
diálogo fora positivo para os
intereses galegos. “Grazas ao
noso entendemento puidemos
aumentar os orzamentos xerais
do Estado adicados a Galiza”.
O presidente tamén se laiou da
negativa do PP a negociar un
novo Estatuto. “Por que se negan á reforma en Galiza e non
nas Canarias?”
Logo de saber que Rodríguez
podería abandonar a política
estatal, Zapatero quixo destacar
as virtudes do parlamentario galego. “Quero expresarlle a miña
gratitude e afecto, dous sentimentos moitas veces afastados
da política, por todos estes anos
nos que vostede soubo demostrar
excelentes virtudes no político e
no persoal”.♦

Francisco Rodríguez (BNG).

Raxoi teima na crítica á política antiterrorista para gañar as xerais

Zapatero recupera a iniciativa
‘seducindo’ os votantes de centro coa axuda á natalidade
A escasos oito meses das próximas eleccións xerais, o debate de
política xeral foi un exercicio preelectoral que tivo asas no parlamentarismo mais tamén na tradición de mitin ao vello estilo, antes
de que os medios de comunicación de masas convertesen tales
mitins en baños de aplausos para
convencidos. O presidente José
Luis Rodríguez Zapatero non se
conformou con gabarse polos
avances destes tres anos nas facetas económica e social senón que
insistiu en afirmar que aínda haberá novos beneficios. O máis efectista, o anuncio dunha axuda universal de 2.500 euros para todos os
pais que teñan ou adopten un fillo.
Foi este o titular escollido por Zapatero para saír do cerco que a
oposición lle tiña preparado en relación ao fracaso do proceso de
paz. Incluso o propio líder do PP,
Mariano Raxoi, tivo que recoñecer
a medida como unha “invasión”
no seu celeiro de votos. “Non sei
se o copiaron vostedes do noso
programa, pero xa daquela ofreciamos 3.000 euros por fillo”.
No PSOE eran conscientes
de que neste debate se daba a derradeira oportunidade para subli-

ñar aqueles aspectos da lexislatura que o goberno vai utilizar como ariete para revalidar a maioría. Foi por iso que Zapatero
mostrou peito na bonanza macroeconómica, na paz laboral, no
diálogo coa meirande parte do arco parlamentario, no inicio dun
novo período de reformas estatutarias, no avance en materia de
dereitos (vodas homosexuais, Lei
de Igualdade, Lei de Dependencia e Lei de Violencia Sexista) e
no aumento dos investimentos en
educación e investigación.
Mais o presidente tamén era
consciente de que toda esa armadura lexislativa non foi máis ca un
adubío para o seu grande proxecto persoal: lograr encarreirar o fin
da ETA. Para xustificar o seu fracaso, Zapatero librouse de responsabilidades. “A ETA fixo imposíbel a saída dialogada á violencia.
Unha vez crebadas as esperanzas,
a nosa resposta será implacábel.
Os demócratas estaremos xuntos
e non poderán crebar nin dobregar
a nosa unidade”, afirmou.
A teima das actas
Era previsíbel que Mariano Ra-

xoi utilizase outravolta as distancias entre o seu partido e o
goberno en materia antiterrorista tamén neste debate. E o líder
popular non quixo saltar nin unha liña do guión. “Presente as
actas das súas reunións coa ETA
ou tome o camiño da Zarzuela”,
pediulle, reclamando un adianto
electoral no que volveu durante
as súas tres intervencións. “Eu
non creo en vostede e a meirande parte dos españois tampouco
cre. Vostede apoiou a ETA e foi
desleal co primeiro partido da
oposición desde os tempos nos
que nós gobernabamos”, dixo.
Raxoi chegou ao Congreso
dos Deputados cunha estratexia
frontal e cunha lupa, a lupa que
debía atrapar todos os raios contra o goberno e centralos nun só,
o do fracaso do diálogo en Euskadi, que o PP converteu no único
asunto de diverxencia co goberno. O presidente do PP non quixo
afondar nas críticas económicas.
“Os salarios medran menos en
España do que o fan no resto da
UE. Estancouse a converxencia
con Europa. Poderiamos ser moito máis competitivos”. É máis, reclamou para o seu partido o acer-

to na orientación da xestión para
desprezar o labor nese punto do
actual goberno. “A economía vai
ben a pesar da ausencia de políticas do goberno. Vostede encontrou todo feito e presume de logros que se darían incluso se non
houbese goberno”.
No fondo desta parte do discurso reside ese consenso oculto
entre os dous grandes partidos
estatais na dirección económica,
un encontro que ao PP non lle dá
votos porque tería que recoñecer
que de gañar seguirían punto por
punto o modelo actual, algo que,
por outra parte, é unha constante
en España desde a primeira etapa
de Pedro Solbes no Ministerio de
Economía, na primeira metade
da década do 1990.
Onde si pensa Raxoi cazar votos é na percepción social de que
hai unha parte da cidadanía que
rexeita a figura de Zapatero. Foi
nese caldo de “antipatía” no que
remexeu, destacando como actos
reprobábeis lapsos como o que o
levou a chamarlle accidente ao
atentado de Barajas, a aprobación
da Lei da Memoria Histórica ou
os fallos de seguranza na misión
militar española no Líbano.

A medida que avanzaba o
debate entre Raxoi e Zapatero,
ese duelo foise descarnando. O
presidente do goberno asumiu a
estratexia do seu contricante como propia e atacou o propio liderado do popular. Recordou o
seu paso pola administración.
“Cando foi vicepresidente demostrou ser un grande experto
en plastilina”, espetoulle en relación aos famosos hilillos de
petróleo do Prestige. Aludiu ás
dúbidas sobre a súa continuidade á fronte do PP e tachouno de
hipócrita por estremar as críticas ao PSOE ao tempo que pide
achegamento entre ambas as
formacións en Navarra.
Incapaz de saír do eslogan
das actas da ETA e da perda de
credibilidade de Zapatero, Raxoi foi mergullándose pouco e
pouco na lameira do seu propio
discurso, desorientado pola
“violenta” reacción do presidente. Alí sentado no escano, o
líder da oposición seguiu brandindo media folla reclamando
coma un eco, sen convicción,
unha rectificación do seu contricante. Até lle sobrou tempo no
cronómetro parlamentario.♦

O atentado do Iemen é un ataque
á política proestadounidense dese país
CÉSAR LORENZO GIL
Nove persoas morreron nun
atentado suicida no Iemen
atribuído a Al-Qaeda. As razóns do ataque hai que buscalas na tensión entre os grupos
islámicos e o goberno de Saná, aliado preferente dos EE
UU no golfo de Adén, unha rexión na que varias organizacións se enfrontan acotío contra os gobernos proocidentais.
A morte de cinco cataláns, tres
vascos e dous iemenís o 2 de xullo foi o atentado máis grave no
Iemen contra intereses estranxeiros desde o ataque contra o navío
USS Cole no 2000, no que pereceron 17 mariñeiros estadounidenses. A casualidade quixo que
practicamente coincidise temporalmente co coche-bomba que
matou seis soldados españois no
Líbano. O certo é que nin nun caso nin no outro houbo vontade de
danar especificamente a España
senón máis ben utilizar a morte
como altofalante en Occidente
dos grupos islamistas máis radicais, vinculados á rede Al-Qaeda.
No caso concreto do Iemen,
parece demostrado que o atentado
responde á tensión que existe entre varios grupos islámicos e o goberno de Saná, que nos últimos
seis anos se converteu nun fervente aliado dos EE UU na zona. O
presidente da república, Ali Abdulá Salé, soubo, contodo, asegurar
precariamente a estabilidade nun
país cunha enorme influencia das
palabras e ideas de Osama Ben
Laden, cuxa familia procede daquelas terras e onde está considerado un dos homes máis influentes para unha sociedade que soporta unha ancestral miseria.

Salé optou pola alianza con
George Bush tras o 11-S e a ofensiva mundial contra todos os Estados que non se adscribisen á
Guerra contra o Terrorismo, especialmente no caso dos de relixión
muslime. Como compromiso de
Saná con Washington, Iemen acolle unha oficina do FBI no seu territorio, varios militares estadounidenses adestran os soldados iemenís e instalouse en todo o país
un réxime xudicial paralelo que
se controla directamente desde os
escritorios da CIA en Virginia. O
caso máis sonado destas actuacións foi o asasinato dun suposto
líder de Al-Qaeda a mans de tropas estadounidenses no 2002.
Asemade, Salé pechou varios
xornais e institucións educativas
de ideoloxía islamista e controla
con puño de ferro calquera alternativa política nese sentido. Non
en van, Amnistía Internacional
denunciou no 2005 que 200 persoas están presas á espera de xuízo e nos xornais da capital aparecen de cando en vez crónicas de
xuízos “exemplarizantes” que organizan tribunais itinerantes por
todo o territorio.
A cambio deste apoio especial, o Banco Mundial e a axencia
estadounidense USAID iniciaron
proxectos de desenvolvemento en
varias rexións. Este apoio tería
como obxectivo, segundo explica
Laurent Bonnefoy en Le Monde
Diplomatique, diminuír a influencia islámica na sociedade, cuxa
orixe, en moitas ocasións, ten a
ver coas dificultades económicas
dunha poboación que, en troques
de se beneficiar do espectacular
aumento do prezo do petróleo,
hoxe paga moito máis caro o
combustíbel que usa.

O pacto con Ben Laden
O propio Salé é consciente da
forza social de Al-Qaeda e
pactou hai anos unha tregua. A
rede obtivo certas liberdades á
hora de se organizar (moitos
dos altos cargos do exército
loitaron con Ben Laden en Afganistán contra os soviéticos e
parece claro que as propias
forzas armadas estiveron envolvidas no ataque ao USS
Cole e no febreiro pasado fuxiron varios dirixentes do grupo
con posíbel apoio militar, tal e
como indica a xornalista Jane
Novak) a cambio de respectar
os intereses occidentais.
Este acordo causou un profundo malestar en Washington,
que ameazou con medidas militares contra o propio goberno. A
ameaza estadounidense non era
va. O golfo de Adén é unha zona na que Al-Qaeda ten fortes
asentos e o seu futuro preocupa
moito no Pentágono, que sabe
que do Corno de África sairá a
meirande parte do petróleo fu-

turo. Como exemplo, a invasión
de Somalia por parte de militares etíopes financiados polos
EE UU. Tamén hai que recordar
que se cre que o 20 por cento
dos soldados estranxeiros que
participan na insurxencia iraquí
son nacidos no Iemen.
O ataque contra os viaxeiros españois indica que ese pasado pacto puido ter chegado á
súa fin. De todos os xeitos, o
clima de violencia no Iemen é
alto sempre. Cando unha tribo
ou unha cidade queren pedir
aumento de soldo ou a construción dun novo hospital secuestran unha expedición estranxeira. De cando en cando
aparecen pequenos grupos armados que manteñen o exército ocupado durante meses. Como mostra, un dato, a ONG
suíza Small Arms Survey calcula que no país asiático hai
entre seis e nove millóns de armas. A poboación do Iemen é
de 22 millóns de persoas.♦

Lugar do atentado con coche bomba no Iemen.

O esgotamento dos pozos de
petróleo mantén o Estado abafado pola débeda externa e a influencia estadounidense. Mais

iso non significa que a influencia
do radicalismo islámico sexa hoxe menor. Tan forte é o seu influxo sobre o resto do Islam que se

pensa que xa foron expulsados
en cinco anos perto dun millar de
estudantes árabes das moitas escolas islamistas do país.♦
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O golfo de Adén acolle arestora o maior continxente de Al-Qaeda

Holocaustos
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Aquí fóra

GUSTAVO LUCA

Voces, bombas e mediacións
FERNANDO PÉREZ-BARREIRO
Por moi curtido que un estea en deixar á
banda o persoal e procurar a análise pura e
dura, hai veces que iso non funciona. Acordar en Londres nun día de bombas, prender
a radio e ouvir, onde antes saía o rechouchío
de Tony Blair, unha voz grave, ben entoada
e respectuosa co ouvinte foi un grande alivio. Alivio que neste intre se sobrepón a outras reaccións máis escépticas canto ao que
Gordon Brown poida traer de novo á vida
política británica. Non ter aquel continuo
irritante da voz e os maneirismos sorrintes
de mal actor nun país de grandes actores é,
certamente, un alivio. O mal xa viña dun
pouco antes. Manny Shinwell, aquel patriarca do vello laborismo e do progresismo, dixéralle a Neil Kinnock (un proto-Blair en
tantas cousas): “Olla, Neil, ser líder do Partido Laborista é unha cousa seria: non tes
por que estar sempre rindo”. Que non diría
do canario flauta que non chegou a coñecer!
As bombas de Londres e o auto explosivo
de Glasgow déronlles unha excelente ocasión
aos dous respectivos e novos xefes de goberno, Brown en Londres e Alex Salmond en Escocia, para compareceren ante o público. E os
dous saíron ben da proba, con seriedade e sobriedade que contrastou co estilo de Blair. Un
e outro teñen diante unha tarefa política difícil.
Salmond encabeza un goberno sen maioría absoluta, que é o primeiro dun partido nacionalista en Escocia. Prometeu un referendo sobre
a independencia que seguramente terá que
adiar ou diluír, se quere manter o apoio dos
partidos que necesita para continuar no poder.
E Brown, que insiste en que vén traer novida-

des que fan moita falta na substancia e no esti- Próximo Oriente non podía ser maior. Era inelo da política do Reino Unido, vai atopar difí- vitábel que na prensa de todo xénero lle chacil convencer a ninguén de que esqueza os dez masen mediador, e xa comezan a explicar que
non é iso. Para mediar
anos que levaba no gohai que ter, amais de poberno de Blair, onde ben
á moito que pensar der, certa neutralidade.
poucos sinais deu dunBlair, moi persoalmente,
has liñas políticas difeque hoxe, e non só
foi parte dun factor tan
rentes, á parte da cara, o
xesto e a voz. Fala agora na Gran Bretaña, se poida agravante do conflito básico naquela parte do
dunha maior apertura á
mundo como foi o ataopinión dos outros, pero
gobernar sen partido,
que ao Iraq e o caos subsempre se arrodeou duns
de
certo
xeito.
seguinte. Parece ser que,
poucos leais e practicou
máis que mediar, o eno segredo e a manobra
Unha instancia menos
cargo do Blair será condesde o recuncho propio. Tamén el dependeu
á que lle render contas figurar as institucións
políticas palestinas e
dos meigos da manipupara os políticos”
procurar apoio económilación da opinión. E na
co para iso. Non deixa
reforma constitucional
de ser curioso que iso,
que agora di que vai reasobre todo a axuda ecolizar terá que comezar
por desfacer moitos pasos errados do seu pre- nómica, sexa o que hai algún tempo propuxera
decesor, como foi o da reforma desnortada e Brown como solución para o conflito árabe-issen rematar da Cámara dos Lores. Vai ser inte- raelí nunha das poucas veces que falou de poresante, no social, ver canto caso lle fai ao que lítica internacional. Seguramente responderá
queda do partido. Herda un partido que perdeu ben ao sorriso blairiano o primeiro ministro da
a metade dos afiliados nos dez anos de poder Palestina de Ramallah, Salam Fayyad, que nide Blair. Dá moito que pensar que hoxe, e non so das finanzas din que vén sendo unha especie
só na Gran Bretaña, se poida gobernar sen par- de Brown. Pero o que pase en Gaza, si é que
tido, de certo xeito. Unha instancia menos á vai alá, vai ser máis duro de roer.
Boa sorte teña o enviado porque a paz e
que lle render contas para os políticos.
E mentres tanto, Blair vai lucir os seus en- a guerra son cousa seria. Pero é un alivio,
cantos de expresión nun novo escenario e cun con todo, non telo xa por aquí.♦
público oriental que probabelmente non os entenda nin lle fagan maior graza. O desacerto de
FERNANDO PÉREZ-BARREIRO NOLLA é membro do
quen o nomeu para representar o Cuarteto no
Consello Asesor do IGADI
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Que é o socialismo do séCrónicas do mundo
culo XIX?, ou, que é o socialismo bolivariano?, son
dúas preguntas para as
que Venezuela aínda non
deu resposta definitiva.
Durante a pasada campaña electoral das presidenciais de decembro de
2006, o proxecto político
que apoiaba a reelección do
presidente, anunciaba que
LAUDELINO PELLITERO
as eleccións serían o limiar
do socialismo do século
XXI, diferente dos demais socialismos coñeci- sellos comunais que exerzan a democracia
dos pola historia. Daquela só Hugo Chávez se- protagónica, revolucionaria e socialista.
mellaba coñecer a innovadora fórmula.
Quizais, porén, o goberno venezuelano
comezou en xaneiro unha poderosa campaña
mediática para definir a área da xeometría do
poder bolivariano, para situar as vértixes nas
que trazar as liñas do s. XXI.
Novos termos, atrevidos conceptos, léxico
singular, creativos anagramas, procesos asemblearios, ambiciosas campañas publicitarias
serviron de soporte para construír os alicerces
teóricos sobre os que se deberá construír no futuro o s. XXI, que debería “transformar as estruturas políticas, sociais, económicas, militares e territoriais, as relacións internacionais e
os fundamentos éticos”, segundo se recolle na
oda a nova armadura
retórica patriótica dos documentos oficiais.
Poñendo en marcha cinco procesos estraléxica
e teórica do SS XXI
téxicos, denominados motores cara ao socialismo: 1) A Lei Habilitante. Vía directa ao
pode ser insuficiente para
socialismo, que lles outorga poderes espaatemperar as tensións que
ciais ao presidente e ao Consello de Ministros para lexislar con forza de lei durante 18
dentro dun proxecto
meses. 2) A Reforma Constitucional que prevé ampliar o papel do Estado na actividade
socialista comporta o vigor
petroleira, para estendelo ás actividades de
dun capitalismo interno en
hidrocarburos líquidos, sólidos e gasosos”, a
posibilidade de reelección do presidente… 3)
plena expansión”
Moral e luces que procura fomentar unha nova educación baseada en valores solidarios e
Toda a nova armadura léxica e teórica do s.
promover a democratización da ciencia ou da
tecnoloxía. 4) Unha nova xeometría do poder XXI pode ser insuficiente para atemperar as tensións
que dentro dun proxecto socialista comque reordene a xeopolítica da nación 5) A explosión do poder popular que promova con- porta o vigor dun capitalismo interno en plena

expansión. Para encanar no
interese público e social unha economía que se rexe fundamentalmente polas regras
do lucro.
Como conter a inflación
do 20% fixando os prezos
dos alimentos básicos? Difícil nunha economía que
ten os mellores índices de
crecemento do continente,
no que a súa produción industrial medrou un 6,8%
pero no que a demanda de
bens e alimentos aumentou ata nun 30%.
Na práctica resulta dificil atopar nos supermercados ovos, leite, carne, polo, feixóns negros, azucre… que si se atopan sen dificuldade
nas redes paraletas do comercio informal a prezos que duplican, triplican ou cuadriplican os
marcados polo goberno.
Outro desaxuste que provoca o modelo
mixto de economía social é o prezo do dólar,
que no mercado negro duplica o prezo oficial
de 2.150 bolívares.
Mesmo comeza a percibirse unha mestura
dos dous desaxustes antes descritos. Os distribuidores prefiren vender no estranxeiro os produtos básicos cobrando os produtos a prezo dos
mercados locais e en moeda convertíbel, que
logo pasan a bolívares polo duplo do seu valor.
Venezuela vive un evidente e acelerado
proceso de transformación no que vén de
empregar no 2007 10.000 millóns das súas
envexábeis reservas de divisas para a modernización da educación, da sanidade, das infraestruturas, dos transportes públicos, do
desenvolvemento endóxeno…
A nova xeometría do poder venezuelano
pode ser asimétrica, pode ter o perímetro aínda sen definir, pode transparentar as contradicións internas, pode estar furada por vermes de corrupción, poder presentar os desaxustes dun modelo socialista de mercado…
pero hoxe é un necesario referente para entender os redistributivos procesos de cambio
no continente, e as resistencias, distorsións, e
desvirtuacións que proveñen dos tradicionais poderes fácticos.♦

Xeometría
do poder bolivariano

‘T
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esenta millóns de vidas
cobrou a II Guerra Mundial, unha hecatombe
que multiplicou por seis as
baixas provocadas pola Gran
Guerra. A Unión Soviética soportou a parte maior desta carga con 26 millóns de mortos,
tres veces máis ca o seu temíbel agresor Alemaña. A investigación realizada dende o
final da guerra convén que esta cifra aumentar ía dous
millóns para responder cabalmente á realidade do
holocausto soviético. En Polonia e outros países do centro e
leste de Europa, o combate
contra o fascismo cobrou
outros dez millóns.
No seu recente libro A
Guerra Fria e o Novo
Imperialismo, o profesor
canadense Henry Heller confirma esta cifras e recorda
que “moitos millóns entre os
que morreron no leste e centro de Europa eran de orixe
xudía” A seguir critica que
un sacrificio tan enorme
coma o de Asia na II Guerra
permanecese ignorado durante longos anos. No primeiro,
o da China, que perdeu máis
de 20 millóns de habitantes.
Heller pergunta por que o
durísimo castigo causado pola
guerra nalgúns paises quedou
para unha crónica menor e a
distancia de merecer os adxectivos trascendentes de holocausto
ou xenocidio. A resposta dánola
Norman G. Finkelstein,
profesor da universidade
DePaul de Chicago. Finkelstein
recorda que os nazis
perseguiron os xitanos e que a
mortaldade relativa que lle causaron á poboación xitana estaba
nas mesmas condicións de ser
cualificada de Holocausto.
Mais non o foi. Yehuda Bauer e
outros historiadores do
Holocausto xudeu
argumentaban que os xitanos
non caíran vítimas do mesmo
masacre xenocida ca os xudeus.
Finkelstein é fillo de superviventes dos campos de
concentracion e o resto da súa
familia pereceu no Holocausto.
No seu libro A Industria do
Holocausto di que no Museo
do Holocausto de Washington
foi marxinada a perseguizón
dos xitanos “porque a perda
dunha vida xitana e dunha
vida xudía (considerábanse)
simplemente incomparábeis”.
Tamén indica que recoñecer os
outros xenocidios significaría
“a perda dos dereitos
exclusivos do Holocausto e a
perda dun capital moral”. Mal
podería ninguén acusar de negacionista ou anti-semita a Filkenstein. Dende a poderosa
prensa norteamericana partidaria da ocupación de Palestina
chamárono indecente.
O autor argumenta que a
memoria do Holocausto xudeu
non atinxiu a preminencia que
hoxe lle conceden os medios
até a guerra Arabe-Israelí de
1967, co fin de defender a nova situacion privilexiada do
Estado sionista como aliado
principal dos EE UU en Oriente Próximo e para inmunizar a
política colonial de Israel contra toda crítica.♦
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Francisco Villanueva
‘Apoiaremos que se creen federacións dos deportes
tradicionais galegos’
CÉSAR LORENZO GIL

Francisco Villanueva vén de ser escollido como presidente da comisión xestora da Unión de Federacións Deportivas Galegas (UFEDEGA), organismo que nace para defender os intereses dos deportes minoritarios. Na
directiva estarán tamén David Alfaia (vicepresidente), Isidoro Hornillos (secretario), Xosé Alborés (tesoureiro) e Mercé Barrientos e Tito Valledor (vogais). Villanueva dirixe tamén a Federación Galega de Triatlón, un
deporte que brilla nestes días após o grande éxito de Xavier Gómez Noia na Copa de Europa de Copenhague.

A.G . N .

Para que nace a UFEDEGA?
Na nosa experiencia nas respectivas federacións que diriximos, decatámonos de que todos
tiñamos problemas e dificultades
comúns que serían mellor resoltas se axuntásemos esforzos.
Con ese principio creamos a asociación. Hai tres temas nos que
podemos avanzar máis rápido se
camiñamos xuntos: unificando
os gastos nas mutualidades sanitarias, negociando en conxunto a
compra de material e roupa deportiva e atendendo á parte común das titulacións deportivas.

De fondo, o que nos sustenta é a
idea de que son moitos os atrancos á hora de organizar o deporte e cómpre axilizar as relacións
coas administracións públicas. A
idea nosa xa existe noutras comunidades, caso de Euskadi e
Catalunya, onde as asociacións
de federacións deportivas están
recoñecidas polas respectivas
leis do Deporte. En Galiza nós tivemos que darnos de alta como
asociación de ámbito xeral porque a nosa lexislación non contempla a especificidade dun organismo superior ás federacións.

Como se recolleu no ambiente deportivo este novo organismo?
Coido que moi ben. Das 54 federacións que existen en Galiza,
35 xa están integradas e estamos
abertos a calquera incorporación.
Nacemos coa idea de representar
o mellor posíbel o noso deporte e
iso supón que todos os deportes
poden contar con nós. Nalgúns
casos, as federacións están á espera de que a súa asemblea xeral decida a incorporación. De momento estamos traballando en precario
porque temos poucos medios pero

cando a asociación estea plenamente en rodaxe será unha ferramenta realmente útil.
Cales son os problemas máis
urxentes do deporte galego?
Como primeiro tema imos
traballar por mellorar o Centro
de Tecnificación Deportiva.
Arestora pecha as fins de semana, algo que pensamos que debería mudar para que, cun horario
continuado, fose máis útil. Tamén pensamos que o persoal que
atende os rapaces debería estar
mellor cualificado e consideramos esencial favorecer que se

‘Gómez Noia é favorito para unha medalla en Pekín 2008’
Como presidente da Federación Galega de Triatlón, que
responsabilidade ten no grande éxito deste deporte?
É unha responsabilidade colectiva de todos os que traballamos neste deporte. Hai que pensar que nestes últimos anos creamos unha forte estrutura que
traballa moi en serio dous aspectos básicos: a formación e a
competición. O segredo do éxito está na planificación e no esforzo constante. Hai técnicos de
primeiro nivel a pesar de seren
poucos e en moitas zonas do país estanse a constituír clubs e

novas probas que fan mellorar a
calidade dos nosos deportistas.
Malia o éxito, o triatlón
non ten moita repercusión.
E isto dóenos moito porque
en Francia ou Australia, televísanse as probas e os medios de
comunicación atenden moito as
diferentes competicións. Este
apoio serve para que a empresa
privada invista nos triatletas, que
poden dedicarse a isto dignamente dun xeito practicamente profesional. Só un exemplo, un deportista recibe entre 1.000 e 3.000 só
por participar no Grand Prix francés. Iso sería imposíbel no Esta-

do español. A día de hoxe, todo o
apoio que recibimos é da Xunta e
do goberno central. No caso de
Xavier Gómez Noia até agora
percibía maior axuda de Galiza
que da bolsa ADO. Se a iniciativa privada contase con nós poderiamos desenvolver este traballo
con maior liberdade. Estou seguro de que sería un investimento
rendíbel porque o noso nivel é altísimo. Á parte de Gómez Noia e
Iván Raña temos outros excelentes atletas, caso de Saleta Castro,
Antón Ruanova ou Melina Alonso, entre moitos outros.
Após gañar o Campionato

de Europa, que posibilidades
lle ve a Gómez Noia de cara a
Pekín?
De entre as moitas virtudes
que Noia ten, quero destacar a regularidade. Leva dez podios consecutivos en probas da Copa do
Mundo, unha marca que ningún
triatleta lograra até agora. Atendendo ás súas calidades físicas e
mentais, coido que é un dos favoritos para lograr unha medalla na
China. Raña mellorou moito este
ano despois dunha época moi dura. Penso que está na progresión
axeitada mais aínda moi por debaixo do seu compañeiro.♦

programen xornadas, non só para alumnos senón tamén para deportistas en xeral.
Nos últimos tempos vimos
como algunhas federacións tiveron conflitos coa Xunta, caso
da Federación Galega de Fútbol ou a de piragüismo. Por
que sucede isto?
Penso que nalgún destes asuntos tivo moita influencia a relación persoal entre diferentes persoeiros das federacións e das administracións. Ademais, hai que
ser claros. Nas relacións institucionais o conflito, a certo nivel, é
inevitábel porque o cento por
cento dos ingresos de moitas federacións procede exclusivamente das axudas públicas. O que debemos procurar é a colaboración
coa Administración porque axuntando ideas podemos obter mellores rendementos. Polo momento a
comisión xestora xa se reuniu coa
directora xeral para o Deporte,
Marta Souto, aínda que será no
futuro cando teñamos un contacto
máis estreito porque ela tamén
acaba de chegar ao posto e todos
queremos empezar a traballar deseguido unha vez nos axuntemos.
O que si queremos destacar é a
necesidade de que as contas de
todas as federacións se baseen na
transparencia. Ás veces acúsase á
Administración de inxerencia e a
propia Administración quéixase
de que nalgúns casos a xestión
non está ordenada. A UFEDEGA
quere servir de ponte entre ambas
as realidades para que haxa un
entendemento fluído e brille a
boa organización.
A pesar do gran número de
deportes federados, a nivel social parece que só se practican
catro ou cinco. Hai solución
para facer máis visíbeis as disciplinas minoritarias?
Nese sentido pensamos que a
Administración ten unha gran responsabilidade e pode axudarnos a
difundir os deportes menos coñecidos. Só se lembran desas competicións cando hai bos resultados.
Os medios de comunicación públicos deberían atender o deporte
profesional pero tamén o deporte
que serve para que se potencie o
traballo de base. Nalgúns casos
vemos como se desprezan modalidades que contan con amplo seguemento e serven para que os cativos fagan deporte. Hai que entender que hai moitas persoas que
están a gastar o seu tempo e os
seus cartos en modalidades que
despois parecen invisíbeis. Se os
medios públicos deben expresar as
inquedanzas da cidadanía, o deporte é unha das máis importantes.
A nova asociación apoiará
que se creen novas federacións?
Dun xeito respectuoso poremos á disposición de quen o precise os nosos medios e a nosa experiencia. A práctica do deporte
evoluciona en Galiza e é posíbel
que no futuro haxa novas federacións. Por exemplo, o baile deportivo medrou dunha maneira
espectacular nos últimos anos,
ten moitos practicantes e xa se
fala de federalo. Penso que tamén
hai que atender os deportes autóctonos, os deportes tradicionais
galegos. Hai moita xente que se
esforza por recuperalos e nós
apoiaremos que se creen federacións que axuden a inserilo na
sociedade e manter unha organización estábel que protexa este
enorme patrimonio que temos.♦

2008, o ano de

ÁLVAREZ
BLÁZQUEZ

Libros na espera
do pediatra
Os pacientes que se acheguen a partir do 5
de xullo ao centro de saúde do Rosal poderán botar man no tempo de espera de máis
de 70 títulos. A iniciativa inscríbese dentro
da campaña Lendo espero, promovida pola
Consellaría de Cultura, coa que se están a
distribuír libros de diverso tipo nas salas de
espera dos servizos de pediatría en 12 vilas
do país. Ademais de Ames e Cambre, os primeiros concellos nos que se puxo en marcha
a campaña, Lendo espero desenvolverase en
Oleiros, Ribadeo, Monforte, Allariz, Carballiño, O Barco, Vilagarcía, Tui e Moaña.♦
Xico de Cariño.

Na Virada e os ritmos
lusófonos de Solaina
A XXXIII Feira do Libro de Vigo foi o marco escollido por Na Virada para presentar o
seu último traballo discográfico, Solaina,
un libro-disco que ofrece un percorrido polos ritmos de Galiza, Portugal e Brasil. Xico de Cariño, un dos membros da banda, será o encargado de achegar ao público as claves deste disco, editado por Kalandraka con
debuxos de Francisco Pérez Porto. No acto, que terá lugar o venres 6 de xullo a partir das 20h30, o músico explicará a relación que a banda mantén coa lusofonía.♦

ZE T O MÉ

Xavier Queipo
xa é poeta bruxelés
O escritor Xavier Queipo foi un dos poetas seleccionados para representar a Bruxelas dentro do programa da Gulden
Ontsporing, a festa da comunidade flamenga que terá lugar o 11 de xullo. Xunto a el foron escollidos ademais Manza,
procedente da poesía slam e do hip-hop, a
actriz e dramaturga bruxelesa Laurence
Vielle e o ensaísta e tradutor Geert van Istendael. Ese mesmo día, os poetas lerán
cadanseu poema, escrito para a ocasión.
Xavier Queipo, que reside en Bruxelas
dende 1989, é a autor de obras como Glosarios, Dragona ou O ladrón de esperma.♦
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Álvarez Blázquez
será o homenaxeado no Día das Letras
A Academia elixe a Rutherford membro de honra
A.N.T.
Poeta, escritor, editor, investigador e erudito de diversas
materias, Xosé María Álvarez
Blázquez foi finalmente escollido polo pleno da Academia Galega para protagonizar as Letras Galegas de 2008. Na mesma sesión ao hispanista John
Rutherford concedéuselle o título de académico de honra.
Autor de tres poemarios en galego, unha pequena obra en prosa
e diversos estudos de investigación na nosa lingua, en Xosé
María Álvarez Blázquez (Tui,
1915-Vigo, 1985) recoñece a
Academia un intenso labor patriótico, “exemplo perfecto do
que antes se chamaba, e aínda se
chama ás veces, un polígrafo. A
historia xeral e local, a arqueoloxía, a literatura, foron só algunhas das erudicións que cultivou”.
Xosé María Álvarez Blázquez
pertence a unha saga de escritores
que ten os seus antecedentes no
seu avó Emilio Álvarez Giménez,
seguiu co seu tío Xerardo Álvarez
Limeses e compartiu co seu irmán Emilio. Hoxendía os seus fillos Alfonso, Celso e Xosé María
Álvarez Cáccamo, manteñen esa
mesma filia literaria.
Os tres poemarios publicados
en galego polo autor a homenaxear son Poemas de ti e de min, un
tributo ao popularismo, o imaxinismo e o neotrobadorismo, corrente na que o sitúan nos manuais literarios; Roseira do teu
mencer, un emocionante canto á
súa filla pequena e finalmente

do propio Pondal, que estaba reducida a moi pequenas minorías
e se vendeu por milleiros de
exemplares na Colección Pombal. E tampouco non se esquecían os escritores contemporáneos
de Celso Emilio Ferreiro a Xosé
Neira Vilas, Méndez Ferrín, Xohana Torres ou Manuel María.
Rutherford
académico de honra

Xosé María Álvarez Blázquez en Cambados nunha homenaxe a Ramón Cabanillas no ano 1960.

Canle segredo, que aínda que se
publicou en 1972 foi escrito na
década dos 50, época na que
Álvarez Blázquez elaborou a súa
obra poética galega pensada para
agruparse nun libro. O seu fillo
Xosé María publicou a obra completa en 1987, en Xerais, dando a
coñecer poemas soltos escritos
noutros tempos da súa vida.
A biografía de Álvarez Blázquez, militante do galeguismo
desde 1934, está marcada polo
tráxico fusilamento do seu pai, o
doutor Darío Álvarez Limeses
en Tui, o 30 de outubro de 1936.

Mestre de profesión, foi desterrado a Coreses (Zamora), tendo
finalmente que deixar a carreira
e regresar a Vigo, a cidade na
que desenvolveu grande parte
da súa vida, e onde era Cronista
Oficial da cidade.
Membro da Academia Galega, preocupado por recuperar
textos dos chamados ‘anos escuros’, o seu discurso de ingreso
versou sobre esa época co título
de Cantares e romances vellos
prosificados. Por outra parte é
coñecido o papel de Xosé María
Álvarez Blázquez como editor.

En 1950 fundou, con Luís Viñas
Cortegoso, a Editorial Monterrey, que conta co mérito histórico de amparar o nacemento da
chamada Nova Narrativa Galega
publicando os libros fundacionais de Rodríguez Mourullo.
Máis importante foi a segunda
xeira, iniciada en 1967, das Edicións Castrelos, obra persoal exclusivamente súa. Ás Edicións
Castrelos débeselles o fenómeno
da Colección O Moucho, libros
do pobo pra o pobo; pero tamén
a popularización da obra de Rosalía e de Curros, e máis aínda da

O Dr. John Rutheford, que recén
recolleu o Premio trasalba foi
elexido na mesma sesión da
RAG como Académico de Honra. Profesor Titular da Facultade
de Español, Fellow do Queen’s
College e Director do Centre for
Galician Studies de Oxford,
dentro da Hispanística o labor
académico do Dr. Rutherford é
recoñecido polos seus traballos
sobre a literatura mexicana da
época da Revolución; pero tamén polas súas traducións de
obras emblemáticas da literatura
española, entre elas La Regenta
(Penguin Classics 1984), única
tradución ao inglés; e Don Quixote (Penguin Classics 2000),
que compite coa de Edith Crossman por ser a mellor tradución
ao inglés moderno desta complexa novela. O que xustifica o nomeamento como Académico de
Honra é a súa vinculación, os
seus traballos e as súas actividades referidos a Galicia que continúan labores doutros hispanitstas como Aubrey Fitzgerald Bell
(1881-1950), autor da Spanish
Galicia (1922).♦

Historia dun artigo d‘A Nosa Terra en 1934 da man de Bóveda
Xosé María Álvarez Blázquez
estaba emparentado con Alexandre Bóveda, casado este coa
súa curmá Amalia Álvarez Gallego. Co bacherelato rematado
en Tui vai a Pontevedra a facer
os cursos na Escola Normal de
Pontevedra (1931-1934), vivindo na casa do seu tío Xerardo
Álvarez Limeses, sogro de Bóveda. Na biografía Alexandre
Bóveda, apunte biográfico, secuestrado primeiro na edición
do Banco Noroeste e publicado
en 1992 por Ir Indo, conta
Álvarez Blazquez aqueles días
pontevedreses, “fun amigo de
Bóveda, máis que curmán, porque unha mútua corrente de
simpatía nos ligou. Sabía eu da
súa dimensión política, pero
máis souben da súa humanidade. (…) Confésoo e sinto orgullo de dicilo: son parcial de Bóveda, é dicir, comparto o seu
pensamento e a súa conduta.
(…) Había que pillalo na casa á
hora do xantar, porque logo non
era doado topalo, sempre entregado aos seus traballos. Moitas

veces tomei café con el e coa
miña curmá Amalia. Eu pertencía á Mocedade Galeguista. Falabamos. Nunca tratou de impor os seus criterios nas tarefas
dos mozos. Informábase por
min dalgunhas cousas e, se aca-

so, daba unha idea, suxería,
alentaba. Leveille un día un folleto editado polo Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas
Artes con destino ás escolas.
Era unha pequena escolma de
poesía peninsular, pero non se

recollía nela nin unha cativa
mostra nin tan sequer a menor
referencia á poesía galega. Só
figuraba un poema en castelán
de Rosalía (…)
—Compre escribir algo
–díxenlle.

—E a que agardas? –respondeume. Escríbeo ti. Eu fareino publicar en A Nosa Terra.
Ao día seguinte leveille o
meu primeiro traballo político
–é un dicir”.♦

OUTRA ALDRAXE
XOSÉ MARÍA ÁLVAREZ BLÁZQUEZ
O ‘Ministerio de Instrucción Pública e Bellas Artes’ –así, con todos os títulos– remata de ferir no máis fondo, no cerne, a sensibilidade e o espírito galego. O tal Ministerio sentiuse espléndido, e, en ocasión do
terceiro anal da instauración da República,
fixo aos nenos das Escolas o presente dun
folletiño, onde se publican anacos literarios
en prosa e en verso dunha ducia escasa de
autores. O derradeiro traballo –os derradeiros son de feito os primeiros– é un belido
poemiña en castelán da nosa Rosalía.
Mais a lambada ven agora: xunto con iste folleto remitiu o Ministerio outro no que
figuran as biografías dos autores dos tales
traballos. Dúas, tres, catro páxinas, enchen

cada biografía. Tres liñas, nin máis nin menos, adicadas a Rosalía de Castro, a meirande poetisa de raza latina, en todos os tempos.
A aldraxe sae nada menos que de todo
un Ministerio, para ferir a lembranza dunha Rosalía de Castro. Se non houbera xa razóns de abondo, a indinazón de Galiza tiña
de estoupar niste intre. E se non fose por
respeto ás letras de molde… E se non fose
pola lembranza de Rosalía… Non sei cando ían rematar as miñas aldraxes!
Poucas vergoñas, que non dubidan en
‘obsequiar’ aos nenos –aos nosos nenos tamén– coa meirande lambada que o espírito
de Galiza ten levado: aldraxando, cun silenzo satánico e unha intención de cobra, a

santa figura da gran Rosalía. Espíritos cativos e ruíns, que ignoran de vos de águia e
de outura de luar. Coitados morcegos, aniñados na tépeda escuridade da ignorancia.
Entes despreciábeis, abafados co alento
cheirento das pandillas. Pitecantropus, disfrazados de persoa… Se fórades quen de
cheirar o arume poético de Rosalía; se fórades quen de non morrer co seu lume; se fórades quen de comprender a súa abuideza!… Mais o moucho voa máis outo ca vós
e a poupa ten niño de flores pé do voso niño… O meu escupitallo poderíavos lavar a
cara: é moito para vós.♦
A NOSA TERRA, nº 333, 26 de maio de 1934
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Viaxe
a Oriente
RAMIRO FONTE

U

n amigo dos paradoxos
líricos como Juan
Ramón Jiménez
aseguraba que a súa mellor
obra se encontraba nos
arrepentimentos desa obra. Para Juan Ramón, esixente lector
de si mesmo, o arrepentimento
significaba corrección. No fondo, ningún poema está
acabado. Dunha maneira lóxica
podemos deducir que os mellores poemas son aqueles en que
fracasamos absolutamente. Pero quizais nos seus fragmentos
viva o mellor da nosa aventura
creativa, como viven grandes
obras poéticas do pasado nas
borrosas inscricións dunhas pedras. Escribo isto aquí porque
desexo referirme a unha serie
de poemas que, até uns días,
eran simples bocetos.
Gardeinos nunha simbólica gaveta, agardando tempo e vagar
para retomar os ritmos dos versos, a composición poemática,
despois dunha longa andaina
en que lle prestei ouvido á prosa. Por certo, aproveito para indicar que a mellor maneira de
escribir ben a prosa é ler moita
poesía, e a mellor maneira de
escribir boa poesía é ler bos
prosistas.
Os poemas iniciáronse cunhas rápidas e nerviosas
impresións de viaxe, apuntadas
en folliñas con membretes de
hotel. Un poeta catalán, Joan
Margarit, un profesor chileno
Luis Íñigo Madrigal e quen isto
escribe foron dar a Beirut e Damasco para homenaxearen a
Neruda por, nunca mellor dito,
eses mundos de Deus. O
contexto histórico daquel maio
de 2004 causaba verdadeiros
arrepíos. Estaban moi próximos
o atentado dos trens en Madrid
e a guerra de Bagdad. A viaxe
produciume unha poderosa
inquedanza. Aínda así, gocei da
oportunidade de pór o dedo na
chaga de Beirut, esa capital da
vida alegre, ennobrecida pola
súa condición de cidade mártir.
E tamén puiden asolagarme na
remota antigüidade en
Damasco, a máis antiga das cidades do home.
Crucei algunha das terras
máis perigosas do orbe con dous
extraordinarios compañeiros de
viaxe. Un prudente lector de
Conrad coma min consérvalle o
medo ó corazón das tebras. Madrigal contounos os últimos días
de Borges. Margaritexplicoume
as forzas e as resistencias que
traballan nos muros Baalbeck.
Agradaríame dedicarlle a estas
lembranzas un capituliño dun
xénero que os románticos xa denominaban “Viaxe a Oriente”.
Estouno intentando. Corrixo e, a
diferenza de Juan Ramón, non
melloro os poemas. Quizais os
meus sexan arrepentimentos
mestres. Pero as leis do azar,
tantas veces tráxicas, obríganme
a mencionar os viaxeiros
españois asasinados nunha estrada do Iemen. Coitados. É como
se morresen por querer posuír
un soño.♦

Comezamos neste número unha serie de
retratos culturais sobre autores e movementos que xorden na Lusofonía. O escri-

tor galego afincado en Catalunya é un gran
coñecedor das máis importantes novidades
do mundo que se entende en portugués.

ECOS LUSóFONOS

Marcelino dos Santos, a paixón dun loitador
XOSÉ LOIS GARCÍA
Como o gran río Zambece, bulidor e desbordante, é o poeta mozambicano Marcelino dos Santos (1929), membro fundador da
Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) e actualmente é membro do Comité Central
do Partido e do Conselho de Estado da República de Mozambique. Marcelino, como intelectual
e home de Estado, representa a
dignidade dun pobo en revolta
contra o colonialismo salazarista. Aos 20 anos vai estudar a Lisboa e forma parte da Casa dos
Estudantes do Império, na que se
articula o movemento dos africanos dos Países Africanos de Lingua Oficial Portuguesa. Foi perseguido pola PIDE e refuxiouse
en París onde estudou Ciencias
Políticas na Sorbona e proseguiu
medrando ideoloxicamente até
que se integra na loita armada
que o seu partido determinou en
Mozambique. Estamos ante o dirixente que empuña o kalashnikov e a caneta, de onde xurdiron
poemas emancipadores. Marcelino dos Santos, José Craveirinha e Noémia de Sousa conforman ese enorme trío da xeración
do Brado Africano dos anos cincuenta. Marcelino dos Santos
emocionou a revolta con poemas
que sintetizan o devalar dun pobo que precisaba de liberdade.
Unhas veces asina co seu nome e

Marcelino dos Santos.

outros utilizando os pseudónimos de Kalungano e de Lilinho
Micaia. Tres nomes que se configuran na consagración da loita
de Liberación Nacional e que
personifican a convicción do dirixente e do guerrilleiro.
Marcelino é tamén o estadista que xuntamente con Agostinho
Neto (Angola) e Amílcar Cabral
(Guiné-Bissau) alentaron a causa
subversiva e nacionalista destes
pobos que procuraban zafarse do
colonialismo e que percorreron o
mundo espallando a xusta causa.
Estes tres dirixentes aparecen na
famosa fotografía da audiencia

que Paulo VI lles concedeu en
1964. Nesta ocasión, os tres ían
vestidos de branco como se dunha premonición de liberdade
anunciasen. Despois da independencia de Mozambique (1974)
Marcelino dos Santos foi o home
que estivo na primeira liña dialéctica e pragmática do Estado. Á
morte de Samora Machel, soou
como presidente, el non quixo
selo? Ninguén o sabe.
Coñecín a Marcelino nun
congreso en Cabo Verde en
1997, con el estaba un séquito de
intelectuais como Craveirinha,
De Sousa e Juvenal Bucuane,
entre outros. Comprobei que o
gran poeta e dirixente pisaba terra firme como os demais; confrontaba ideas e non se reducía a
ousadas teimas que teñen os políticos de estar afastados da plebe. Dez anos despois, hai un
mes, encontreime con Marcelino
no Festival Internacional de Poesía da Habana, presidindo unha
ampla representación de poetas
mozambicanos. Dez anos non
anularan o vigor comunicativo
do poeta do pobo. Falou en diversos foros congresuais e a súa
presenza sempre atraente, conmovedora e de severa persuasión
sobre temas actuais. O discurso
de Marcelino é tan actual e tan
puntual, sobre un longo temario
que lle preocupa á cidadanía non

globalizada, que o seu tempero
nítido non dispersa ideas.
Estamos falando dun poeta
cun perfil moi inusual para quen
non o coñeza e poida xulgar desde outras xeografías que non sexan as africanas. Un poeta africano se non erixe a acción existencial do poema e non proclame a terra habitada por precarios
seres que se resisten a ser exterminados polo neocolonialismo
sería enormemente sospeitoso.
O verbo inicial da incontinencia
en preservar o lugar nativo de
exuberantes e privilexiadas tradicións que os africanos loitan
por conservar. Aí está viva a palabra poética dos poetas que se
suceden nese prodixio.
O verbo creativo de Marcelino dos Santos, insubmiso e implacábel, continúa emitindo a
distinguida mensaxe da poesía da
negritude en loita permanente.
Marcelino é o supervivente das
grandes odiseas de África. Desa
Mãe Terra invocada por ese
enorme coro de voces que utilizaron o poema para abrir fendas
onde as contradicións persistían.
Falar dos poetas mozambicanos
é regresar a eses múltiplos puntos
de partida onde o poema emerxe
co mesmo poder que Marcelino
dos Santos exalta. Como dixo
Hölderlin: “O permanente instáurano os poetas”.♦
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Reboiras
en galego

O mito da mocidade
que xa non le
C. LORENZO
De entre os tópicos culturais
máis socorridos de cando en
vez volve aos titulares dos periódicos a idea de que cada vez
a xente le menos. Segundo as
informacións que periodicamente se recollen en reportaxes, dossieres e comentarios, a
cultura do libro vive un implacábel ocaso, un devalo provocado pola tiranía da televisión,
os videoxogos e a internet. A
pasada semana, sen ir máis lonxe, o Culturas que publica o periódico catalán La Vanguardia
indicaba que os adolescentes xa
non logran concentrarse no texto escrito, habituados como están aos estímulos e aos ritmos
das páxinas web, do mando a
distancia do televisor e das teclas do pad da playstation.
Este razoamento sería oportuno se historicamente a lectura
literaria fose un fenómeno masivo, unha conduta tan habitual no
noso contorno como foi tradicionalmente sementar a terra, beber
alcol ás comidas ou durmir unha
rada, de Miguel Vázquez Freisoneca tras o xantar. Pero non o
re, e O misterio das badaladas,
é. A lectura foi de sempre unha
de Xabier P. Docampo, entre
tarefa minoritaria, primeiro pooutros, foron tan
las limitacións
grandes que a
culturais da pobopropia editorial
substrato
ación e o difícil
se arruinou. A coacceso e distribulección ‘Árbore’
deste
discurso
é
ción do texto esera escasa.
crito; logo porque
Cando fixen
puramente
a sociedade moos 16 anos colecderna potenciou o comercial. Mais o cións como ‘Fóra
coñecemento
de xogo’ (Xerais)
sector do libro
pragmático, útil
acababan de cono curto prazo, moitas veces quere mezar a andaina e
quedando a literanos institutos datura para o lecer
ban a ler –case
xogar noutro
ilustrado ou para
sempre– os libros
plano, quere
os estudosos.
polo número de
Moito antes
pecados que conconverter
a
lectura
da internet xa os
tiñan. O común
adolescentes fununha cuestión dos rapaces só faxían do libro. Tallaba d’A nosa cinvez daquela houmoral”
za, de Xavier Albo sesudos expercalá porque hai un
tos que relacionacapítulo no que os
ron o xeito de xogar ao futbolín
protagonistas van visitar unha
coa incapacidade de se concenputa e porque á masturbación en
trar para entender un parágrafo.
Ferrol lle chamaban macaca. O
Cando eu tiña oito anos apenas
vixía no centeo, de Jerome Sahabía libros para rapaces, fóra
linger, foi un exitazo porque naduns simpáticos contiños de inquel libro se falaba máis mal
xenuos debuxos editados con
que nunha taberna do Berbés lomoita humildade e os moito
go de que lle piten un penalti inmáis rimbombantes tebeos da
xusto ao Celta.
Disney. Nestes vinte anos meNo fondo desta polémica redrou o mercado dos primeiros
siden dous conceptos complelectores e sen saír de Galiza se
mentarios falaces. Parte do
poden encontrar variados títulos,
mundo editorial láiase de que a
producidos por varios selos edixente non le porque as súas extoriais, ao alcance de todas as
pectativas de consumo son infiidades e gustos.
nitamente maiores ás posibiliEn sétimo de EXB, o meu
dades reais do noso modelo soprofesor de galego, Manuel G.
cial. Contodo, empresas moi
Mouriño, dábanos para ler uns
rendíbeis viven reeditando ano
volumes sobados e poirentos
tras ano os clásicos, caso da esd’O fidalgo e outras historias,
pañola Cátedra ou da galega
de Ramón Otero Pedrayo, Dos
Galaxia. Escritores como Agusarquivos do trasno, de Rafael
tín Fernández Paz ou Manuel
Dieste e outros clásicos da céleRivas xa venderon unhas ducias
bre colección verde de Galaxia.
de miles de volumes e a propia
Daquela, os éxitos de Vía
‘Fóra de xogo’ chegou ao núLáctea, Proxecto pomba doumero 100 cunhas vendas globais

‘O

Shakespeare mata o porco cunha rosa, de Ramón Reboiras,
supón o debú en galego deste
escritor e xornalista de
Dodro que
contaba até
agora cunha
ampla obra
monolingüe
en castelán.
Este poemario
consta de
pequenos poemas que xiran
ao redor do intimismo, as experiencias da infancia, as paisaxes interiores e exteriores de
Galiza. Edita Espiral Maior.♦

Canto a Vigo

de medio millón de exemplares.
O substrato deste discurso é
puramente comercial, lexitimamente mercantil. Mais o sector
do libro moitas veces quere xogar noutro plano, quere converter a lectura nunha cuestión moral. A alerta non nace co mesmo
espírito ca o lamento dun fabricante de coches ou de colchóns
o mes que lle baixan as vendas.
Para a industria cultural non
vender significa que a sociedade
está doente, que non le, que non
se cultiva, que non se forma.
Os profesores botan as mans
aos ollos cando os alumnos imitan na clase as parvadas dos Tonechos e inventan sobre a marcha: “nos meus tempos escoitabamos a Bob Dylan mentres liamos
a Allen Ginsberg”. Nese mundo

feliz do que falan a porcentaxe de
alumnos universitarios era dez
veces menor que a actual e moitos escritores serios que hoxe vivirían folgadamente tiñan que traballar en calquera cousa, incluída
a redacción de noveliñas de cordel de vaqueiros e amoríos. Ademais, Dylan era considerado un
farrapeiro polos seus mestres.
Ademais, a mocidade daquela remedaba como requichaba os
ollos Robert Mitchum cando zugaba do cigarro. E ese aceno, tan
vulgar entón, hoxe parece requintado xustamente porque as cousas
do común acaban volvéndose literarias grazas a que o vicio de ler
e escribir segue a ser duns poucos, capaces de ver no futuro que
nas pantuflas do Tonecho tamén
hai poesía.♦

Tabela das letras
FICCIÓN
1. BENQUERIDA CATÁSTROFE.
Teresa Moure.
Xerais.

NON FICCIÓN

2. O SOÑO DA FEBRE.
Miguel Anxo Murado.
Galaxia.

1. DICIONARIO DE MULLERES
GALEGAS.
Aurora Marco.
A Nosa Terra.

3. MADE IN GALIZA.
Sechu Sende.
Galaxia.

2. ARTE E PARTE.
Xurxo Borrazás.
Galaxia.

4. TRES SEGUNDOS DE MEMORIA.
Diego Ameixeiras.
Xerais.

3. O VOTO EMIGRANTE.
Anxo Luxilde.
Galaxia.

5. CASE PERFECTO.
Marina Mayoral.
Xerais.

4. MEMORIA DA ESCOLA.
VV.AA.
Xerais.
5. RÍOS DE GALIZA.
VV. AA.

LIBRARÍAS CONSULTADAS: Cartabón (Vigo). Couceiro (A Coruña).
Michelena (Pontevedra). Pedreira (Santiago). Souto (Lugo). Torga (Ourense),
Central Libreira - Dolores 2. (Ferrol)

Xerais publica o novo poemario
de Anxo Angueira, Fóra do
sagrado, un
canto adicado
á cidade de
Vigo expresado dunha maneira total.
Referencias
xeográficas,
históricas, persoais deste autor, que supón
o regreso á poesía despois de dez anos de
silencio. Versos que canonizan
a cidade máis grande de Galiza
como escenario poético de
primeira orde.♦

Memoria
Dun xeito narrativo e coa
memoria sempre moi presente
constrúe Maxi Rei
(Abegondo,
1975) Vizoño, un libro
poético que
pescuda nas
raiceiras do
pasado e homenaxea os
sentimentos e
as emocións.
A infancia, a
familia, as
lembranzas… todo o que o Vizoño do título significa. Edita a
colección ‘Xanela da poesía’ da
Asociación Cultural ‘Eira
Vella’ de Betanzos.♦

Loita
antifranquista
María Xosé Queizán volve ás
décadas do 1960 e 1970 para
situar Cólera, libro que serve
de homenaxe e recordo aos
loitadores sindicais
e políticos
que se
enfrontaron
ao réxime
fascista. A
propia
autora, que
viviu en
primeira
persoa aqueles
tempos, explica que se puxo
no lugar dos homes que puxaron daquela por conseguir a liberdade. Edita Xerais.♦
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Revista do audiovisual
galego
Nº 1. Xuño 07. Prezo: de balde.
Coordina: Esmeralda López.
Edita: Foro Galego do Audiovisual.

Esmeralda López entrevista o
director José Luis Cuerda. Camilo Franco conversa con Luís
Tosar. Álvaro Veleiro fala
con Manuel
Lozano. Fernando Méndez-Leite,
Miguel Anxo
Fernández,
Ignacio Varela e Josep
Maixenchs
debaten sobre
a formación
audiovisual. Na sección do
‘Cara a cara’ encóntranse Carlos Blanco e María Bouzas.
Ademais, toda a actualidade
do sector en Galiza e críticas
dos filmes galegos.♦

Cerna
Revista galega
de ecoloxía e medio
ambiente
Nº 51. Primavera 07. Prezo 3 euros.
Dirixe: Manuel Soto.
Edita: Adega.

O tema central deste número é
a degradación urbanística.
Fernando Barreira, Daniel
Romero, Hadrián Lema e Adela
Figueroa reflexionan sobre a
presión que sofre a paisaxe. Belén Rodríguez entrevista a Xoán
Ramón Doldán, director
do Instituto
Enerxético
de Galiza, e
a Carlos Vales, director
do Centro de
Extensión
Universitaria
e Divulgación
Ambiental.
Xosé A. Glez., Manuel Soto e
Belén Rguez. fan un informe
sobre os lodos de depuración.♦

Casahamlet
Revista de teatro
Nº 9. Maio 07.
Dirixe: Francisco Pillado.
Edita: Deputación da Coruña.

Afonso Becerra de Becerreá e
Henrique Rabuñal reflexionan
sobre a presenza do amor nas
táboas. Inclúense textos dramáticos dos propios Becerra e Rabuñal, Marcos Abalde, Xabier
Abalo, Xosé Mª Álvarez Cáccamo, Yolanda Castaño, Raúl
Dans, Eva Ferreira, João
Guisan, Isaac Ferreira, Heidi
Kühn-Bode,
Xavier Lama,
Manuel Lourenzo, Xosé
L. Martínez
Pereiro, Begoña Muñoz,
Xoán de
Oliveira,
Xacobe Paz,
Gustavo Pernas,
Xesús Pisón, M.
Riveiro Loureiro, Euloxio Ruibal, Vítor Vaqueiro e Roi Vidal.♦

Música

Vigo capital do jazz ‘impuro’
Imaxina Sons aséntase
como cita do estilo máis ecléctico
Festival: Imaxina Sons.
Lugar: Vigo.
Datas: Do 21 de xuño ao 1 de xullo.

Estremecéronse as pedras, as
pingas da choiva e as ondas do
mar cando chegaron a Vigo os
sons da III edición do Festival
de Jazz Imaxina Sons.
Desta volta pasaron por aquí,
ademais do saxofonista Jan Garbarek e o seu grupo, encargados
de facer a apertura do festival o
día 21 de xuño, conmemoración
do Día Mundial da Música, É unha
grupos
que maneira
trouxeron as últimas tenden- de difundir
cias do jazz eu- outra cara
ropeo: así des- da música,
frutamos do non tan
acordeón e o común e
contrabaixo de mediatizada
García-Fons e coma a
Louis Martinier; Carlos Bi- doutros
ca e Trío Azul, tipos e que
J.
Surman pode servir
Quartet, o pro- para facer
xecto latino de afeccionados.
Chano Domínguez “new flamenco sound”
onde o jazz e mais o flamenco se
fusionaron nun momento de
eclecticismo e mestura. Estiveron tamén Spirits Jazz Band
Quartet, o sexteto formado por
Henri Texier Strada, a orquestra
de Jazz da Francia, o israelí Gilad Atzmon, un dos que puxo o
punto reivindicativo no festival
ao criticar a Tony Blair e máis a
situación en Palestina, Sir Charles + 4 versionando a ritmo de
jazz pezas de autores españois
como Albéniz, Falla,... Dende
Italia chegou Pino Minafra quen,
coa súa vitalidade e xenialidade
ergueu, do asento todo o público
do auditorio, emocionándonos
ao tocaren o “Canto General” de
Pablo Neruda.
Fechouse este ano o Imaxina Sons coa Imaxina Jazz Orquestra que comezara a vogar o
ano pasado, homenaxeando o
músico galego Antonio Cal (un
dos pioneiros do jazz en Galiza,
integrante de Clunia xunto a
Baldo Martínez, Llorca e Nani
García); desta volta co propio
García á dirección e na súa formación con músicos galegos.
E para os músicos galegos
foi tamén a oportunidade deses
ocos e espazos que o festival
deixa para a xente máis nova
que se vén abrindo camiño; así
tocaron o S.O.S Trío, Pablo Seoane Trío, o quinteto de Xacobe Martínez ou HP4 entre outros. Eles son unha mostra de
como os músicos galegos veñen batendo forte para abrirse
un oco no mundo do jazz.
Dende as rúas aproveitouse

Gilaz Atzmon e, á dereita, Henri Texier.

John Surman. Á dereita, SOS Trio.

a ocasión para difundir a música dunha maneira divertida;
dende os recunchos da vila,
dende as prazas... os pasa-rúas
Valencia Hot Five, Spirits Jazz
Band Quinteto e os Krokodillos
respectivamente “invadiron” co
ritmo de jazz o ceo da nosa vila.
Remata, pois, outra edición
do Imaxina Sons na que as propostas máis innovadoras do jazz
europeo deixaron a súa pegada
na cidade. E é que, se ben o jazz
americano por excelencia segue
a levantar paixóns, o interesante
deste festival pasa por ser unha
mostra do último en jazz europeo: un jazz de fusión que, na
meirande parte dos casos, fica
desvencellado do comercial.
Neste aspecto resulta interesante cómo o Imaxina Sons
serve de contrapunto ao festival de jazz que se vén organizando todos os veráns en Pontevedra; por alí pasan as grandes figuras do jazz ou do blues
americano. Agora ben, o Ima-

xina Sons serve para ensinar
esa outra cara que nos pode
mostrar o jazz máis ecléctico,
no que os ritmos máis populares se mesturan cos ritmos e
harmonías jazzísticas debuxando acordes e sons que resultan innovadores.
Traer algo distinto ao que xa
se fai supón darlles paso ás novas propostas e, sobre todo, dar a
posibilidade de coñecer e aprender; coñecer grupos e tendencias
que non teñen unha gran distribución comercial no mercado e
aprender que o dogmatismo e o
puritanismo no jazz (coma no
resto da música) pode deixarse
de lado para desfrutar dun jazz
máis “impuro” e de fusión.
Estas novas propostas resultan un bo exemplo de convivencia da diferenza e da diversidade, da fusión... é un pequeno
exemplo do multiculturalismo
aplicado ao campo do musical.
Cómpre aproveitar o que
supón unha proposta musical

desta índole, xa non só para a
cidade senón para a súa xente.
Un festival serve como mostra
pero tamén como xeito de “ensinar” a xente, de facer ver cántas posibilidades e proxectos
descoñecidos se moven polo
mundo do jazz. É, claro está,
unha maneira de difundir outra
cara da música, non tan común
e mediatizada coma a doutros
tipos e que pode servir para facer afeccionados
Durante dúas semanas Vigo
estivo arrolado por un ledo rumorear, o da “conversa do
jazz”, o rumorear diso que
Winton Marsalis chama “unha
improvisación colectiva”.
Con este rumorear que envolveu a cidade, todos, as pedras, a choiva destes días de comezo do verán, as ondas que
chegaban con cada marea, as árbores e nós mesmos, imaxinamos jazz, imaxinamos sons.♦
MARÍA BRAÑAS
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Algo que este verán
NECESITARÁS

ÁRBORES DE GALIZA

AS MONTAÑAS DE GALIZA

OS RÍOS DE GALIZA

de
novida

A COSTA DE GALIZA

AUGAS CAÍDAS

Porque a natureza de Galiza é distinta e agacha lugares
que paga a pena visitar

Esta colección de A N osa Terra, elaborada con rigurosa información e magníficas fotografías, axudará a que pases unha fin de semana
ou unhas horas felices, coñecendo o que te rodea.

A
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Vostede entra no cinema documental con As Encrobas a
ceo aberto?
Xa traballara en medios de
comunicación sobre todo na radio e tamén con cámara na TV
local de Cerdeda, que foi das
primeiras que funcionou en Galiza, e aínda que eran pequenas
pezas para un informativo local
tamén iniciamos algún gromo,
sen case medios, de traballo documental sobre o crego Moncho
Valcárcel. Pero As Encrobas a
ceo aberto foi a miña estrea,
que culminaba unha teima de
sempre que era contar todo o
que sucedera nas Encrobas
rompendo coa idea única de que
a resistencia á ocupación de terras en 1977 fora mítica e nada
máis houbera, cando é un conflito que chega aos nosos días.
É tamén a visión dun
afectado directo, que en 1977
era un rapaz.
Pero cando as máquinas comezaron a traballar xa non tanto, porque eu medrei a medida
que se ía afondando e ensanchando o burato da mina, segundo foi pillando as aldeas e
acadou a miña.
As Encrobas quedaron
nalgunhas memorias, como
di, como un conflito da Transición, cando a súa película
documenta que se prolonga
durante as décadas seguintes.
O meu recordo primeiro é
do neno que vía os acontecementos pero non sabía ben de
que se trataba. Despois xa coñecín a todas as persoas que viñeron axudar os labregos e a
meus avós e meus pais. Tamén
vin que era fácil esquecer e
apontarse a outras historias, ao
poder. Fun coñecendo a persoas
dignas, a Moncho Valcárcel, a
Muñiz, a Xácome, a Gino...
xente que estivera nas Encrobas. Na miña mocedade interesoume Moncho, e coñecelo
marcoume, sobre todo saber o
que el fixera na súa vida. Non
me interesaba tanto a súa parte
relixiosa ainda que a respecto,
pero si a súa faceta de solidariedade cos demais. Participei coa
irmandade de amigos nas celebracións anuais de lembranza e
fun vendo como se instalou o
novo poder en Cerceda e se esqueceu o que viña de atrás. Vin
como os meus veciños vivían
en casas con fendas nas que cabían dúas mans, as casas apuntaladas e tamén vin como ás administracións, co PP sempre na
Xunta e o PSOE no concello,
nunca lle interesou tomar medidas. Vin como cada quen tivo
que buscarse a vida.
Reflictevarias realidades, o
fin dun mundo agrario, mesturado cunha loita que sendo en
defensa da terra hoxe vémola
tamén cos ollos do ecoloxismo.
A xente dime que quixen facer tres documentais nun só.
Quixen contar o que pasou no
1976/1977, explicar de onde viña esa xente que tivo que marchar das Encrobas, como era
aquel mundo onde medrei e que
hoxe xa non existe. Quixen explicar como o medre da mina
foino destruíndo todo ao su redor
e como Fenosa esperaba que caísen as casas para que a xente fo-

Xosé Bocixa

‘O documental sobre As Encrobas
explica un mundo que se perdeu’
XAN CARBALLA

Neno da transición, marcado polos enfrontamentos producidos coa implantación das minas de lignito e a masiva mobilización labrega e cidadá de 1976,
Xosé Bocixa (As Encrobas, 1967), ven de estrear hai poucas semanas As Encrobas a ceo aberto, a historia documental de cómo un mundo se viña literalmente abaixo a medida que o cráter mineiro ía comendo os lugares e ás xentes.
Cantante de Zënzar, pioneiro do rock en galego, Bocixa prepara un proxecto de
documental sobre ese movemento e outro para o centenario de A Nosa Terra.

PA C O VILABARR O S

se implorarlle que llas comprara.
É curioso porque case non hai
denuncias da xente que vivía alí
nos 80/90 e a situación era de caos. E finalmente quixen contar
como foi a transformación de
Cerceda en todo ese tempo, coa
implantación dunha industria
que de novo controla Fenosa e
como o poder político local utilizou eses postos de traballo que
se crearon, porque todos pasan
pola alcaldía, para consolidar a
súa situación. Metelo todo xunto

nun mesmo documental foi difícil porque había que evitar que
se perdese o fío. Quedoume a
mágoa de deixar historias fóra,
pero había que escoller.
Hai un cine documental
que nos ano 70 parecia ter unha vía nidia, estou a pensar
nas películas que fai en Galiza Llorenç Soler ou no cine
anunciado de Carlos Varela
que frustra a morte. Despois
dunha paréntese agora moito
do novo documentalismo ga-

lego é claramente social ou de
compromiso cultural.
Sae xente á que nos interesa
falar nesa clave. A casa de Lola
de Andrés, Historia dunha parroquia e outras van nesa liña e
penso que debíamos apoialo
para que se fixese con máis medios e sobre todo con máis difusión. Nós puxémonos a andar
cunha cámara, un equipo de
son, seis persoas e un estudo
pequeno de edición. Comezamos sen axuda ningunha, avan-

zando pasara o que pasara, pero
quizais merecía máis atención.
Agora parece máis decidido por esta faceta audiovisual.
Non sei se o cine será a miña permanente dedicación futura porque me movín en moitas cousas. Botei quince anos
na radio até chocar co poder
político pero estou na música,
atendo a horta, fixen dobraxe… Góstame, aínda que este
era un proxecto moi meu e non
me considero un director de
documentais, vou ver no futuro
como van saíndo as cousas. Estou preparando un traballo para
o centenario de A Nosa Terra e
teño tamén un proxecto sobre a
historia do rock galego.
A da música foi unha actividade principal, como cantante no grupo de rock Zënzar.
Seguimos ahí, actuando, e
hai un ano gravamos un disco.
Saber desde dentro como son as
cousas axúdame e quero resgatar grupos moi importantes para que o galego se usase no
rock que era a nosa teima constante. O futuro dirá como van
as cousas e se realmente valgo.
Significa tamén que hai
unha xeración que moceaba
naquel período da transición
que precisa dar o seu propio
ponto de vista?
Eu son un neno da transición
e non sei se o que é unha demanda persoal por explicar é tamén
sentida así pola miña xeración.
Quizais se poda ver mellor ese
reflexo na música pola incidencia que ten. Houbo un cambio
nos 80/90, que levou o galego ao
rock e en parte foi unha consecuencia daqueles combates, porque o facíamos como unha sorte
de militancia, tamén pola lingua,
con grupos como Korosidansas,
Rastreros, Xenreira e outros
moitos que pasaron sen pena nin
gloria e despois foron esquencidos. Os políticos non van recuperar a memoria deses anos e terán que ser outros os que lles
mostren aos cidadáns, tamén aos
cidadáns políticos, todo o que
trouxo aquel tempo e o valor da
tanta xente involucrada.
Cal foi a recepción en
Cerceda, porque seguro que
tamén buscaba unha certa
intervención social?
Buscaba a reflexión, por iso
estreamos en Cerceda en plena
campaña electoral, aínda que as
datas foron produto das circunstancias. Queríamos facer pensar
e tivemos despois a sorte de que
se vendeu á TV, distribuiuse nunha colección de películas galegas
coa Voz de Galicia e estase vendendo moi ben no circuíto de Biblos. O mérito é da curiosidade
sobre un feito que case é un mito.
Co vídeo e sobre todo co
dixital, o soporte democratizouse, pero segue a ser caro.
Fixen as contas e o gasto que
tivemos andou nos 60.000 euros
e non é fácil de afrontar se tes
que sumarlle aluguer de máquinas e soldos diversos. Pero pode
ser moi barato se te xuntas con
alguén que lle gosta o proxecto e
utilizas unha cámara máis modesta, que xa teñen unha calidade alta. Hoxe hai moitas máis
maneiras de facer cousas que
antes no terreo audiovisual.♦
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Elías máis eu (2000). Á dereita, Posando para Andy (2003).

Iconografías de Carlos Maño
A mostra que se exhibe no Caixanova de Vigo
reúne obras dos últimos cinco anos
M.B.
Cor, forza expresiva, grandes formatos e figuración. A paleta
do pintor Carlos Maño leva mesturando con paixón creativa
estes conceptos durante toda a súa traxectoria. Agora, a sala
de exposicións da sede viguesa de Caixanova exhibe baixo o
título Iconografías unha selección do traballo feito nos últimos cinco anos, unha mostra que reflicte a evolución formal
que sufriu a súa arte na última década e que vén marcada pola experimentación no mundo iconográfico. Iconas da cultura de masas como Marilyn, Audrey Hepburn, John Wayne ou
o propio Arafat convértense no salvocondutos para introducir
o espectador na linguaxe pictórica e experimental do artista.
O artista Carlos Maño (Zaragoza 1960), segue a procurar dende o seu estudo ubicado en Vila-

garcía de Arousa novos presupostos formais, baseados no xogo de cor, a composición e a fi-

Coidado Johnny, ás túas costas! (2002). Arriba á dereita, Quérote a ti (2005).

guración, sen renunciar en ningún momento a un estilo situado
a medio camiño entre as tendencias do pop art e as posicións
expresionistas. A exposición
Iconografías sintetiza en boa
medida estes novos camiños polos que transita. A mostra, comisariada por Concha Fontenla e
que se pode visitar até o 15 de
xullo, recolle as obras realizadas
por Maño nos últimos cinco
anos, nas que se apropia de iconas da cultura de masas, como
son Marilyn Monroe ou o propio John Wayne, para concibir

así dende
elas “unha
maneira de
relacionar
arte e sociedade”, como sinala
Carlos
L.
Bernárdez
no artigo que
forma parte
do catálogo
da mostra.
Na exposición destaca o
cadro Cruzando miradas, realizado
en
2006. Para Bernárdez “reflicte
con precisión
esa vontade de
diálogos fragmentados e cruzados, olladas
que se proxectan
dende a revisión
da iconografía relixiosa como en
La Anunciación até a ollada pornográfica, presente en Input ou
Titties and beer, sen excluír a
mirada social de obras como
Corpus de douleur ou Comida
vegetariana (para adultos)”.
Maño non deixou ao azar
os títulos das obras que agora
se expoñen e que, en palabras
de Bernárdez “semellan o comezo dunha historia ou o título
dunha novela da posmodernidade urbana de consumo rápido”. Peinados Extasis III, Petit
Menina, Titties and beer ou
Cuidado Johnny, a tu espalda
son algúns dos exemplos deste
xogo do autor coa palabra.
A mostra reflicte ademais a
evolución de Maño como pintor. Mentres que a súa obra inicial realizada na rompedora dé-

cada dos 80 dominaba unha
pincelada moi marcada, a partir
dos 90 e até a actualidade, o
autor centrouse máis no mundo
das iconas como fonte de experimentación. A obra máis recente busca, ao ver de Bernárdez, “o equilibrio entre as referencias figurativas, a composición e a cor”.
Producida pola Fundación
Caixanova, a mostra é, segundo
Carlos Bernárdez, “unha reflexión que ten moito de análise
do papel da pintura e do artista
na súa historicidade e no seu
presente”. O autor sitúa a obra
de Maño “no debate da modernidade” porque “se postula entre a representación e a materia,
nun momento de crise dos modelos herdados de imitación e
de construción”.♦

ARTE F(ESTIVAL)
LEANDRO ABOAL
Chaman á desbandada e á viaxe
pegados nos valos das cidades.
Convocan ás estradas, ao saco
de durmir e á tenda de campaña.
Tamén, cal disculpa necesaria,
mesmo á música en directo.
Hainos por e para todas as
xeografías, territorios e idades.
Imaxinados outro verán máis
desde ese lugar común chamado cartel. E con el, as tipografías necesarias para convencer.

Os corpos de letra precisos para
xerar simpatías e as cores sempre escollidas para fixar vontades. Tamén as fotos, e os debuxos que buscan as complicidades iniciáticas. Todo un baño de
deseño á procura do pentagrama estival de festivais desde
unha convocatoria que agacha
algo máis que gozar das músicas e os ritmos.
Crear necesidades usando a

mensaxe cartelística é oficio
vello e tan obvio que miles de
mozos e mozas van de aquí para alá sen que ás veces o mesmo
cartel pareza necesario. Sobre
todo cando o que se busca ben
sendo algo tan sinxelo como lograr a festa permanente e rachada. A que se atopa sen problema, tanto na parroquia do lado,
como logo de dez sufridas horas de viaxe♦
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POR FALTA DE MÚSICOS QUE NON QUEDE
M. BARROS

Kepa Junkera, Kula Shaker, M aria João e o pianista M ário Laginha, O brint Pas , Mercedes Peón, Dios ke te crew,
Barón Rojo, Muchachito Bombo infierno, La M ala Rodríguez e Dorian son algúns dos grupos escollidos polos programadores para asolagar de música as moreas de festivais que se celebran durante o verán por todo país. Jazz,
folk, rock, rap, pop, blues, country... Tres meses de música a escoller. Estas son algunhas das citas programadas.
Ortigueira folk. Tras varios anos de achegamento ás
músicas mediterráneas, o festival de Ortigueira apunta nesta
nova edición cara folk do país.
Hippies, folkis e demais tribos
terán a súa cita anual do venres 6 ao 9 de xullo, con acampada gratuíta no areal de Morouzos, como vén sendo habitual. Pepe Vaamonde Grupo,
Zarambeques, Daniel Bellón e
Diego Maceiras, Rosa Cedrón,
Milladoiro, Mercedes Peón son

algunhas das bandas galegas
que farán parada na praza
principal de Ortigueira. Dervish, Kroke Sud ar Su: Bagad
Kemper, Eric Rigler & Bad
Haggis, Flook e o espectáculo
de danza do Centro Coreográfico Galego completan o cartel
deste ano. Para o día, os concertos do escenario Runas, dedicado aos novos talentos. Alí
actuarán Sete Saias, Balbarda,
Crema de gaitas, Bonovo e La
Jambre. Ademais permanecerá

aberta a exposición Nazón de
Breogán no claustro do concello, sucederanse as ruadas e
pasarase o documental Cabo
Verde Sabí: A muller e a terra,
o home e o mar, de Manuel
Maseda.

Festa no Chan de Ar quiña. Para os que non gusten do folk, nas mesmas datas
que o festival de Ortigueira celébrase en Moaña o Festichán,
organizado polo Patajullos,

que este ano coquetea co hiphop da man de Dios ke te crew
e coa rumba cos cataláns Remendaos. O punk e o hard core máis festeiro electrificará o
piñeiral de Arquiña coa actuación dos valencianos Obrint
Pas e de Hollywood Sinners. O
sábado continúa a festa con
Tanghana show, o proxecto de
Íñigo Muguruza Sagarroi e La
toba Kug-Fu e Spunkfool porá
o punto final a dúas noites intensas de música a todo gas.

Música quente en Cal das. Kula Shaker é unha das
cabezas de cartel do Cultura
Quente que se celebra do 13 ao
14 de xullo en Caldas de Reis. A
banda británica dos 90 confirma
así o rumor do seu regreso aos
escenarios e ao estudio despois
de sete anos de separación. Os
creadores de himnos como Tattva compartirán escenario con
Asian dub foundation, os pontevedreses Dismal, Nortec Collective, Elodio y los seres Queri-
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dos, Ectoplasma e o novo proxecto musical de Luís Tosar The
Ellas. Polo escenario myspace.com pasarán bandas como
GalegoZ, Sex Museum, Catpeople, Marky Ramone, Fancy,
Gong gong e Morley Garret
Wall. Acampada de balde.

Sons do vento. O parque
do concello de Melón acolle o
21 de xullo a cuarta edición de
Sons do vento que este ano
reunirá os grupos Tansilvanians,
Turre’s band, Motor Perkins e
Kogito. En paralelo permanecerá aberta unha mostra fotográfica sobre os apeiros de labranza
e unha feira. Haberá queimada
popular e zona de acampada.
Chandrexa de Queixa.
A música do país asolaga Chandrexa de Queixa, e todo porque
a noite do 21 de xullo celébrase
un ano máis o festival que lle
rouba o nome, e faino cun cartel
destacado para festexar o seu
quinto aniversario. A noite estará enchoupada polos ritmos de
Guezos, o rock contundente de
Ruxe-ruxe e a proposta festeira
de Lamatumbá. Durante o día
rutas de sendeirismo, un estanque a modo de piscina e acampada libre. Todo gratuíto.

Linguas vivas en Compostela. Fermín Muguruza,

a Banda Bassoti e Nao son algúns dos integrantes do cartel
do festival Linguas vivas que terá lugar o 20 de xullo no Multiusos Fontes do Sar en Compostela. O prezo das entradas é de
18 euros se se merca anticipada, ou de 22 en billeteira.

Folk en Matamá. Máis doses de folk en Vigo. O 20 de xullo no torreiro da festa de Matamá celebrase a quinta edición
do MatamaFolc. Zurrumalla, Ardentía e a Brigada Víctor Jara
son os convidados.
PEDR O A G REL O

Revenidas en Vilagar cía. Vilaxoán, en Vilagarcía

Vibran os son en Pon tevedra. Os vigueses Los

de Arousa, tornará folk por un
día coa chegada do festival As
Revenidas o 21 de xullo. Actuarán Treixadura, que interpretará os temas do seu último
traballo Unha semaniña enteira, e A compañía do ruído, que
levará o repertorio do seu último disco. Haberá ademais sardiñas á brasa.

High Sierras abren o 1 de
agosto o programa do festival
Vibrasons 2007 que terá lugar
na praza do Teucro até o venres 3. Los Corona, Cooper,
Lucky Soul, Koacha, Meu, The
Jaybirds e Five Aces tamén pasarán por Pontevedra. Entrada
gratuíta.

Música GZ. Loretta Martin,
Babylon Circus, Dj Missil e
Nancy Vieira son algúns dos
grupos que actuarán nos concertos do Festigal 07. A proposta lúdica dos nacionalistas para
festexar o 25 de xullo inclúe
ademais mesas redondas, recitais poéticos, exposicións e a
proxección de películas.

Cancelado
o festival
de Vilar
de Mouros
A corenta minutos de Vigo,
Vilar de Mouros xa é parada
obrigada para os máis festivaleiros. A finais de xullo, o
concello acolle un dos festivais máis importantes do
norte de Portugal. As
bandas de rock, pop e da
escena independente máis
destacadas do panorama internacional que se dan cita
no cartel son unha das
claves de que ano a ano o
festival creza en número de
asistentes. Este ano, e despois de facer público un
avance do que ía ser a súa
8 edición, o Vilar de Mouros
cancelouse pola falta de
apoio da Cámara Municipal
de Caminha, segundo
denunciou a Junta de
Freguesia e a empresa promotora Portoeventos.
Pola súa banda, o outro
festival de referencia de Portugal, o Paredes de Coura
abrirá as súas portas o 12 de
agosto. Coa posibilidade de
acampar de balde na praia
fluvial o Tabuão, festival
propón par ao primeiro día os
concertos de Mando Diao,
Sparta e Blasted Mechanism.
Tamén actuarán Gogol
Bordello, New York Dolls, Architecture in Helsinki, Spoon,
Mão Morta, Sonic Youth,
Cansei de Ser Sexy e Sunshine Underground. Para
aqueles que aínda non
perderon a esperanza de ir
ao festival, a organización
sortea dous billetes. Os próximos 4, 5, 6, 7,8 e 9 de agosto escollerase ao azar unha
hora. Os dous emails que se
envíen máis próximos desa
hora ganan as entradas. Na
páxina web do festival inclúese o formulario que cómpre
enviar para poder participar
no xogo. Para os menos afortunados o prezo dos billetes
é de 40 euros para un día e
70 o bono.♦

Rock no castelo. Sen baixar en intensidade, a Asociación Cultural Recreativa
Praia do Castelo pon en marcha unha nova edición do festival Castelo en rock, que se celebra no Concello de Muros do
3 ao 4 de agosto. O proxecto
Jabon Blue, con ex membros
de Heredeiros da Crus, Konflikto, Razzia, Rever, os incombustíbeis Barón Rojo e Trapos
sucios descargarán as súas
guitarras no recinto habilitado
na praia do Castelo.
Noroeste pop rock. 3 días
e 9 grupos en directo a beira
da praia. Esa é a proposta do
Noroeste Pop Rock, un festival
que terá lugar na praia de Riazor coincidindo coas festas patronais da cidade herculina. O
2 de agosto actuarán Deluxe,
Triángulo de amor bizarro e
Dover. O venres 3 tocarán Nacha pop, Toreros muertos e
Danza invisible, recomendado
para nostálxicos. Pechan o
cartel Los Crueles, New York
Dolls e La inconsciencia de
Uhojo.
XXVIII Pardiñas. O grupo
Gaita de pedra abre o 4 de
agosto a que probabelmente
sexa a cita folk máis antiga do
país, o festival Pardiñas, que
este ano corre pola súa XXVIII
edición. O historiador Xosé Estévez será o encargado de ler o
pregón. Pola noite soarán os repertorios de Korrontzi, Os tres
trebóns e o grupo Os Cempés,
que se atopa en plena xira de
despedida. O domingo Dazkarieh, os franceses Elzef e o gaiteiro Xuaco Amievo porán o
punto e final a un festival no
que haberá espazo para a artesanía e a fotografía na Casa
das Artes. No seo do Pardiñas
ponse en marcha en paralelo a
XIV Mostra de artesáns e instrumentos, organizada pola
Asociación de Gaiteiros Galegos. Presentarase ademais o
número 51 da revista Xermolos,
dedicado aos contos.
Hip hop, pop e pachanga

en Xinzo de Limia. A cuarta edición do festival Fax Festival 07 non podía ser máis heteroxéneo. Por 15 euros o bono
dos dous días, os que se acheguen ao concello ourensán poderán gozar o venres 10 de
agosto do hip hop dunha das
máis aclamadas rapeadoras do
panorama español, La Mala
Rodríguez, pero tamén do repertorio de verbena contemporánea que asina Lamatumbá. O
cartel da primeira noite do festival complétase cos concertos
de AlamedaDosoulna, a Compañía do Ruído e Kamándula.
O sábado terá como protago-

nistas a Muchachito Bombo Infierno, Josele Santiago, GalegoZ, Orangotang e Ectoplasma.

Trasnos en Beluso. De
momento tan só está confirmada a presenza do grupo de
Cangas Malas pulgas na nova
edición do Festival a Noite do
Trasno que terá lugar en Beluso entre o 10 e o 11 de agosto.
A organización si avanzou as
actividades complementarias
que se desenvolverán durante
a semana: charlas, proxeccións audiovisuais e xogos populares.
Pop en directo. Volven os
sons popis á Limondre, Fene.
Despois de botar a andar en
1999 baixo o lema “a melodía é
o que importa”, o Felipop acumula no seu haber éxitos, experiencia e unha afluencia masiva,
en boa medida debedores todos
da boa selección musical. Desta
banda, con acampada gratuíta,
o pop en directo virá da man o 9
de agosto dos coruñeses Combo dinamo, que darán paso o
venres 10 a Jonston, Big City,
La Búsqueda e os ingleses The
Woodentops. O imaxinario de
Luis Prado, que se funde con influencias do pop británico en
Señor Mostaza, así como os
acordes de Octubre, unha das
bandas superviventes daquela
explosión de creatividade pop
acontecida en Murcia na segunda metade dos 90, Los Imposibles e Dehra Dun, de Valladolid,
pechan o cartel. A entrada 15
euros día e 20 o abono.
Monforte jazz. Do 20 ao
25 de agosto Monforte de Lemos converterase na capital galega do jazz coa celebración do
festival Novas Músicas. O concerto máis destacado correrá a
cargo da parella formada pola
vocalista Maria João e o pianista Mário Laginha, un dos precursores do jazz en Portugal.
Tamén pasarán polo concello lucense HOT3sss, Andy Phillips
Trío, Kiko Aguado & Celia Mur,
Charlie Moreno Trío e Lemos
Jazz Experiencia.
Lolapop. Pop para despedir
agosto é a proposta de Ernie
Producciones e o seu Lolapop,
en Ponte Caldelas. Cun cartel
coidado e atractivo os organizadores queren que o Lolapop
creza e se converta co tempo
nunha data marcada no calendario de todos aqueles que gocen coa música pop. De momento, na oferta deste ano están Maga, Dorian, Fantasma #3,
Nadadora, Igloo e Portrait. A data: 24 de agosto.
Setembro a golpe de pop.
Para os que pensen que en
agosto acaban os festivais de verán, aparece o PopXiriaPop, o
festival que se celebra en Carballo do 21 ao 22 de setembro, desta vez cun cartel variado no que
despuntan os británicos The Pirates. Tamén actuarán os irlandeses Bap Kennedy, os mallorquinos La Granja, Tin Soldier Band,
Los Chicos, The Right Ons, The
Runarounsds e Portrait.♦
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A Viñoteca

ANTONIO PORTELA

Variedades brancas galegas
As variedades punteiras de Galiza
–as que definen e marcan o tipo
de viño elaborado nas zonas onde
son maioritarias e preferentes ou
como o compoñente máxico desa
ecuación que explica un terruño
(terroir): castes, solo, clima-microclima– son o albariño, a treixadura e o godello. Esta ecuación
formúlase co albariño nas Rías
Baixas, a treixadura no Ribeiro e
o godello en Valdeorras. Pero tamén se estenden influíndo nos viños de denominacións e subzonas
que transitan entre estos espazos
máis delimitados.
O albariño faino cara ao leste
no Ribeiro, sumándose ao coro
que acompaña a treixadura, só
elaborada de xeito monovarietal
desde hai ben pouco e claramente por razons comerciais, e composto polo torrontés, o godello, a
loureira ou o lado. Tamén chega,
aínda que de xeito accidental, á
Ribeira Sacra.
A treixadura, ademais do seu
hábitat natural do Ribeiro, achégase polo leste a Monterrei, onde
é coñecida como verdello louro,

e polo oeste á limítrofe subzona
do Condado nas Rías Baixas, onde suma as súas características ao
albariño e a loureira, incluso chega ao Rosal facendo o mesmo co
caíño e o marqués (loureira), polo sur é coñecida como trajadura
na subrexión de Melgaço e
Monção dos vinhos verdes.
En Valdeorras o godello imponse con plenitude, forte personalidade e de maneira maioritaria,
non embargante ao leste no Bierzo non consegue asomarse no mar
de tintos polos que é actualmente
recoñecida esta denominación,
caso contrario a Monterrei que se
converte na zona da conxunción
perfecta entre o godello, alí verdello, e a treixadura (verdello louro)
que contan ademais coa inestimábel achega da dona branca e porque non da monstruosa. O godello
tamén esta presente como variedade principal nos brancos da Ribeira Sacra e chega polo oeste ao
Ribeiro e polo sur até o Douro como gouveio ou godelho.
É dicir, do Atlántico até o
Bierzo, denominación limítrofe

coa meseta, móstranse tres zonas
vitivinícolas definidas por cada
unha das variedades fundamentais da viticultura galega en
branco, pero con espazos intermedios compostos por diferentes
denominacións, subzonas e terruños nos que se mesturan entre
elas e con outras variedades autóctonas máis reducidas, complementándose en viños plurivarietais. Esta riqueza varietal é
única no mundo, onde unhas castes de primeiro nivel, xa por si
mesmo capaces de orixinar grandes viños monovarietais, dispoñen tradicionalmente do complemento doutras castes cos toques
sutís que lles son propios.
Albariño. Variedade aromática de fama mundial grazas ás súas características diferenciadas e
a súa riqueza en compoñentes
aromáticos e sápicos. Orixina viños de gran finura e elegancia,
con boa estrutura e a viveza que
proporciona a súa acidez, ás veces con matices salinos e aromas
que recordan a herba fresca, o
fiúncho, o loureiro e froita como

a mazá, os cítricos ou o pexego.
O bago é pequeno, igual que
os acios, é de cor verde con tons
amarelos cun sabor lixeiramente
amoscatelado. É unha variedade
de brotación precoz e de maduración algo serodia, así como de
forte vigor e de fertilidade elevada pero os altos rendementos
réstanlle carácter. É resistente á
botrite pero sensíbel ao oidio.
Atopa o seu hábitat natural no
ecoclima atlántico de temperaturas suaves, elevada pluviometría,
ambiente soleado e terreos areosos e pouco profundos.
Na actualidade existen viñedos de albariño na Estremadura
portuguesa, en Costers del Segre
(Lleida), en Virxinia e noutras zonas dos EE UU e Nova Celandia.
Treixadura. No Ribeiro forma
parte fundamental dos seus viños
de máis calidade, tradicionalmente plurivarietais. Os acios son de
tamaño medio, de forma cilíndrico-cónica e moi compactos, os
bagos son de medianos a grandes
e de pel fina, o que a fai ser moi
sensibel á botrite, e algo menos ao

E nxeños e criaturas
Lamas
de Prado
Por un sennúmero de razóns, debo confesar que teño algo
de chairego. Non por motivos de raigaña familiar, porque
niso non o son: os meus avós eran da Mariña, da Terra de
Miranda, da Ulloa e de Cantabria. Chairegos non eran.
Mais sucede que foi un crego chairego o que casou os
meus pais, e un sobriño del que andaba por alí foi testemuña da voda. O crego chamábase Xosé Fernández, era
de Outeiro de Rei e o sobriño chamábase Manuel María.
Nacín fóra de murallas polo que, facendo caso do que me
dixo un día o Manuel, son chairego de pleno dereito: dixo
“a Terra Chá chega ata as murallas de Lugo”. Iso deixoume unha fonda preocupación, pois preguntábame, ata as
murallas, por que lado? Porque como veñen sendo circulares, grosísimo modo, se cadra a Terra Chá dálle a volta
a Lugo e o único que non é Terra Chá é o intramuros. Vai
ti saber, porque eu confeso que non o sei. Son incapaz de
diferenciar a Chaira da Meseta de Lugo e non coñezo xeógrafo capaz de facelo de xeito convincente.
A maior abondamento, medrei na rúa Lamas de Prado, que daquela, aínda que todos sabiamos cal era o seu
nome verdadeiro, levaba outro, o dun franquista Ortiz
Muñoz que agora só se conserva no da panadería. A rúa
era un barrio só, coas súas travesías, ou sexa, o carril dos
Gardas, o das casas de Obras Públicas, o das Casas Baratas, o das Margaridas, o Castiñeiro coa Chousa e a rúa
de Juana la Loca, que xa eran outro barrio a medias unido ao noso e a medias afastado: tanto xogabamos todos
xuntos como nos botábamos unha batería (unha batalla a
pedradas, va). Os das Casas Baratas e os de Domingo Tallo xa eran outros e os do Agro do Rolo tamén. Para meternos cos do Castiñeiro diciámoslles: “Juana La Loca
tiene una zoca llena de mierda para tu boca”. E xa se armaba. Pero cando os do Agro do Rolo nos desafiaban a
unha batería no que chamabamos “Campo de Teléfonos”,
que en realidade era de Barras Eléctricas, iamos buscar
os da Chousa para que nos axudasen: os outros eran máis.
A rúa era un só barrio, digo, pero pertencía a dúas pa-

mildeu e ao oidio. O abrollo e a
maduración son serodias. Posúe
aromas delicados e fráxiles de caracteres florais e afroitados.
Godello. Variedade orixinaria das ladeiras do río Sil, adaptada aos solos secos; os húmidos
non o favorecen, o seu maior potencial aromático e gustativo
conséguese nos terreos de ladeira non moi fértiles. Posúe acios
pequenos e de forma cónica, o
bago é de tamaño mediano, forma elíptica e cor verde amarela.
O seu agromado e maduración é
temperá cun ciclo curto. Orixina viños cun paso de boca amplo e pleno e aromas de froita
madura (pexego, mazá) e herbáceos con alguns matices anisados e de herbaboa, nos godellos
das zonas altas os aromas son
máis sutís e complexos.
O noso patrimonio vitícola
complétase con outras variedades non tan estendidas pero indispensábeis para reflectir moitos dos nosos viños: loureira, caíño, torrontes, lado, dona branca,
branca lexítimo... ♦

Xosé Miranda
rroquias. Agora recuperou o nome, mais seguen sendo dúas parroquias. Segundo se baixa desde o Camiño Vello cara ao lugar de nome “As Chanquiñas”, que os que o ignoran todo rebautizaron como “Abella”, a beirarrúa esquerda, onde eu ía á escola (unha escola particular nun cuarto,
con todos os nenos xuntos e unha cama e un penico no medio), a beirarrúa esquerda, digo,
era da parroquia de Santo Antonio, e alá ían a misa. Era unha
parroquia sen igrexa. A que non
tiñan estaba en construción e de
momento usaban a capela do
Hospital de Santa María, que os
nenos chamabamos, con moita
lóxica, Santo Antonio vello. E
eu tamén ía ás veces, que nos
levaba a mestra. A beirarrúa dereita, a miña, era doutra parroquia nova, que tiña igrexa nova,
a da Milagrosa. E quen foi o
fundador, co seu propio esforzo, mesmo económico, da parroquia? Naturalmente, Xosé
Fernández que “morreu casemente na pobreza”.
Era unha barriada nova,
novísima, chea de xentes, de
onde? De onde eran os que fiDiaño Bulreiro.
xeron a Milagrosa? Vou lembrar os meus veciños e eran…
de Friol, de Castroverde, da Terra Chá e da Mariña, e así.
A inmensa maioría, da parte norte da provincia, porque
por alí era a entrada norte: moitos chairegos, se os lugueses non somos en por si chairegos, sómolo de herdanza. E como viñan do campo, traían os costumes, as
falas e os modos do campo, e a literatura oral do campo.
E como daquelas non había televisión nin rombos de
censura entre as xentes (o réxime é outra cousa), os nenos oïamos os mesmos contos que os maiores, que non
nos prestaban moita atención, se contaban uns a outros.
Así que levo oíndo literatura oral chairega desde cativiño e por iso podo falar dela. Poño por caso, oín de neno
o conto do Crego, o sancristán e o acólito que van onde
María. O conto acababa co crego e o sancristán cantando: “Ai, que guapa vén María. Á túa conta e máis á miña! E a min por non ter diñeiro puxéronme o cu de candeeiro”. E o que me parecía raro é que uns contaban o
conto dun xeito e outros doutro, uns dicían: meteulle unha candea, outros: meteulle un ferro ao roxo. Tardei moitos anos en descubrir o que son as variantes dos contos
e a súa importancia, en descubrir o catálogo de Aarne-

Thompson e en comprender a extraordinaria importancia daquilo que estaba escoitando.
E como esas historias outras: o crime de Roca, as andanzas de Toribio, o asasinato de Légua Dereita, o chupasangues, o sacaúntos, historias de ánimas e meigas,
mal de ollo, nubeiros, trasnos, a donicela que nos estaba
escoitando, se che pica o alacrán, os grilos príncipe e as
cobras voadoras.
Moitos anos despois lin
dous libros que me abriron os
ollos. En verdade, tres. Os dous
primeiros decidíronme a facer
un Dicionario de seres míticos
galegos. Eran o Dicionario das
Fadas de Katherine Briggs e o
Dicionario dos monstros de
Massimo Izzi. Foi lelos e falar
co Reigosa e co Cuba, e co editor. E poñernos a facer. Pois parecíame que eles saberían o que
eu descoñecía , e que eu contribuiría co que eles non soubesen. E saíu o que saíu. Dunha
idea sinxela: os galegos temos
tanta imaxinación e tanta literatura oral e tanta mitoloxía como os británicos ou os irlandeses. Claro que no dicionario hai
moitas voltas de porca ás ideas
tradicionais e sobre todo puxemos a Galicia no mundo:
comparamos sistematicamente os nosos seres cos de por aí.
O outro libro foi un que lle merquei á miña filla e que
tamén lin eu: os contos italianos de Italo Calvino. De súpeto comprendín o que había que facer cos contos galegos e estaba, precisamente, sen facer: unha variante total,
tendo en conta todas as versións e recuperando o conto,
pois este aparecía deturpado, truncado, mutilado. Ou sexa, o que xa fixeran os Grimm. Falei co Antonio e co
Xan. Xa eles tiñan moitas máis ideas. Antonio coñecía
ben o catálogo de Aarne e o hispánico de Camarena e
Xan as maneiras do narrador popular. Mais nós non decidimos facer un catálogo, senón versións literarias totalmente respectuosas, iso si, cos orixinais. E proxectar esta gran literatura nosa aos nenos e aos adultos galegos en
versións e en edicións á altura: Iso foi o Cabalo Buligán.
Mais en verdade, o mérito maior é o do Equipo Chaira.
Merecen ser chairegos de honra, pois recolleron da boca
do pobo a materia prima da que están feitos os soños.
E, conto contado, burro aparellado, que conte outro
quen teño ao lado.♦
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Diálogo
xudeucatólico

Boleros, tangos e outras gaitas

FRANCISCO CARBALLO

O grupo Crema de Gaita presenta o seu primeiro disco Tan G alego

N

este final de xuño
tivo lugar en Bari
(Italia) unha xuntanza
de colectivos xudeus
mesiánicos con católicos
grazas á comunidade xudeucatólica desa localidade. É
este un acontecemento
relevante.
Existen en Israel unhas
cen comunidades
xudeomesiánicas. Aceptan a
Xesús como mesías,
gárdanlle fidelidade ás
tradicións hebreas e reciben
o Novo Testamento como
biblia. Hai colectivos iguais
na diáspora xudía mundial.
En Isreal é importante o
xudeocristanismo que se
relaciona co bispo católico
de Nazaré. A resposta a este
movemento por parte
católica comeza a producirse.
É un bo representate o papa
Joseph Ratzinger.
No I volume de Xesús de
Nazaré, de Ratzinguer-Bieito
XVI é subliñada a obra de
Jacobo Neusner A Rabbi
Talks with Jesus, 1993. Este
atopa no discurso sobre as
Benaventuranzas un Xesús
en sintonía co legado
relixioso xudeu, mais non
acepta a afirmación xesuática
“habedes ver o Fillo do
Home, sentado á dereita do
Todopoderoso e vir...” (Mc
14, 62) e asemade as súas
autodecisións por enriba da
Torá. Elévase así a polémica
xudeocristiá a espazos de
razón e de crítica textual.
Unha nova época para as
relacións xudeocristiás, moi
diferente das históricas do
medioevo e modernas.
O legado cultural e
relixioso tanto dos hebreos
como dos cristiáns é copioso,
en constante reconstrución.
Pode converxer nunha fe
común e nunha aceptación
do rol de Xesús? De
momento, a pluralidade
teolóxica do
xudeocristianismo e do
catolicismo é conciliábel.
Queda á beira un xudaísmo
atento ao significado do
rabbi Xesús, mais indeciso.
Co devandito non me
refiro a Israel, estado
soberano, e menos ao
colectivo sionista de
influencia decisiva na
politica dese Estado. O
xudaísmo ten nese Israel un
conflito interno como tivo o
cristianismo nas alianzas
coas monarquías bizantina e
europeas.
Conflito que resolver.
Mais o xudaísmo é para os
cristiáns unha fonte de
relixiosidade fonda e de
familia na fe no Deus de
Moisés e que Xesús ofrece
como amor e esperanza. O
abrazo xudeucristián é o
soño que realizar canto
antes.♦

M. BARROS

Destilado a lume lento, o grupo vigués Crema de Gaita dá un paso decidido dentro da música folk do país con
TanGalego, o seu primeiro traballo discográfico, onde a gaita se irmanda cos tangos, os boleros e as habaneras.
Crema de gaita é un grupo folk
cunha personalidade diferenciada.
Mentres boa parte dos grupos teiman en topar conexións musicais
cos que se deu en chamar “países
celtas” e procurar raíces comúns,
a banda viguesa prefire achegar o
seu repertorio aos ritmos latinos,
xa sexan tangos, tumbaos, boleros
ou habaneras. Por iso a súa proposta, e agora este primeiro traballo publicado, resultan pouco convencionais na música folk concibida dende Galiza.
O grupo fúndase en 1994,
despois de horas compartidas
polos gaiteiros Ernesto Campos
e Marcos Campos, marcadas polo espírito de facer música xuntos e divertirse. Ese obxectivo
inicial nunca se perdeu a pesar
de que Crema de gaita mudou co
tempo o seu concepto musical e
a súa proposta escénica, e dese
primeiro xermolo agromado a
mediados dos noventa tan só se
mantivo o nome.
No medio da eclosión de grandes gaiteiros e de grandes virtuosos vivida nos últimos anos, os
músicos da banda repararon en
que “salvo honrosas excepcións,
nas novas propostas faltaban ideas
innovadoras. “Tiñamos claro dende a fundación do grupo que non
queriamos ser así” sinala Ernesto
Campos, un dos líderes da banda,
“e que iamos apostar por crear un
estilo e unha linguaxe propias”.
Fuxiron da música feita en Irlanda
e Escocia e tomaron como unha
das principais influencias da súa
fórmula a música latina. E ao tango arxentino puxéronlle unha gaita galega, ao igual que ás habaneras da outra parte do Atlántico e
aos boleros. Aínda que poda resultar sorprendente para moitos mesturar a tradición galega cos ritmos
latinos, o certo é que na historia
recente da música galega xa se teñen dado algúns pasos nesta liña.
Para Ernesto Campos esta ligazón
resulta bastante natural, porque
“consideramos que pola nosa historia, a nosa música ten máis que
ver con Latinoamérica que coas
raíces celtas”.
Así, destilado a lume lento,
aparece da man da editora Ouvirmos e o seu selo VIR o primeiro
traballo discográfico de Crema
de gaitas, TanGalego, onde a calidade non renuncia á frescura.
“Tentamos que a protagonista sexa a música, e non a gaita como
en moitos grupos actuais, onde o
resto da instrumentación semella
unha simple comparsa”, destaca
Campos. “No noso grupo a gaita
é un elemento máis”.
Ademais de folk de autor, o
disco contén temas do repertorio
tradicional pasados polo filtro
persoal do grupo así como toda
unha serie de composicións de fusión propiamente. Así, entre as
quince pezas, aparecen temas co-

mo o bolero titulado Noites de lúa
na praia, o tango con gaitas Tan
Galego, o tumbao Café con Ghotas e o que, en palabras de Ernesto Campos “moitos poden pensar
que é un atentado”, o Lagarto
pintado, un recreación a ritmo de
bossa nova da Saia de Carolina.
Tamén se inclúe, con marcado
contido social, a canción Mensaxeira do inferno, a particular denuncia que a banda fai da violen-

cia de xénero. Como explica o
gaiteiro “non queremos instalarnos no folk protesta, pero consideramos que a música galega non
pode ser allea a realidade social”.
Máis que gaitas
Un dos líderes da banda e principal compositor dos temas deste
primeiro traballo é Ernesto Campos, coñecido no eido da música

Os creadores de Blacksad no
Salón do Cómic de Cangas
M.B.

Juanjo Guarnido e Juan Díaz
Canales, os creadores da serie
Blacksad, son as grandes figuras da undécima edición do Salón do Cómic de Cangas, que se
achega novamente cun programa que combina figuras internacionais, estatais e galegas.
Ademais deles, o alacantino
Kenny Fernández e o vilagarcián Fernando Iglesias completan a lista de convidados. Todos eles contarán coa súa correspondente exposición.
As xornadas, que se desenvolverán no auditorio do concello até o domingo 22, darán
comezo o 16 de xullo co acto
de inauguración. O programa
inclúe proxeccións audiovisuais, a presentación do número 5 da revista O Tebeo, a publicación do salón, e o desenrolo do obradoiro de cómic a cargo do debuxante Luís Davila.
Haberá ademais charlas coloquios cos autores convidados.♦

folk por ter composto temas que
xa forman parte dos repertorios
de Carlos Núñez, Xosé Manuel
Budiño e Susana Seivane, entre
outros. Pero non está só. A el súmanse no proxecto Marcos Campos, que ten colaborado co grupo
Ska-p, El Consocio, The Chieftains ou co intérprete Nacho Cano, así como Diego Mariño, Xosé Manuel López, Suso Alonso
Feixón, Judith Alonso, Cristina
Macías e Xosé Carlos Bouza.
Pero ademais da inspiración
dos membros do grupo, TanGalego
é en boa medida debedor do talento de toda unha serie de músicos recoñecidos que aceptaron o convite
da banda a colaborar na súa gravación. Kin García é un
deles. O baixista, recoñecido tanto no eido do folk como do
jazz, achegouse ao estudio de gravación
coa bagaxe acumulada despois do seu paso por grupos como o
de Alberto Conde ou
Susana Seivane. Tamén participaron neste primeiro traballo
Marcos Valcárcel, Ioanna Pérez, a Banda
de Gaitas Xarabal, Almu Janeiro, José Luís
Represas, Luís Caballero e as Tanxedoras
do pandeiro.
O disco contén
unha pista de datos
coas partituras dos temas e un karaoke para gaita e voz co que
poder interpretar as
cancións co grupo.♦

Nº 1.275 ● Ano XXX ●
Do 5 ao 11 de xullo do 2007

O Trinque
Tradición mariña
Ferrol acolle entre o 5 e o 8 de xullo o VIII Encontro de Embarcacións Tradicionais, unha cita festiva mais tamén reivindicativa dunha
cultura mariña que tivo un protagonismo destacado na historia galega.

Ademais de paseos polo mar haberá obradoiros dos oficios habituais
dun barco, espectáculos, actividades para os cativos e a presenza de
especialistas en distintas materias
relacionadas coa arte de navegar.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

Vai de Camiño
O programa cultural do Xacobeo leva até setembro 100
espectáculos e actividades a outras tantas vilas dos camiños de Santiago. Na VÍA DA PRATA actúan Os Quinquilláns o venres 6 en CUALEDRO; e a Banda de Música de
Arzúa o domingo 8 en SARREAUS. Na ROTA DO MAR DE
AROUSA E RÍO ULLA temos a Xaracandaina no GROBE
o venres 6; e a Siniestro Total, The Ellas, Steelwood,
The Casanovas e Festicultores na ILLA DE AROUSA o
sábado 7. O CAMIÑO FRANCÉS presenta o sábado 7 a Leilía en MUGARDOS; e un pasarúas en SARRIA. No CAMIÑO
PRIMITIVO temos un espectáculo de maxia o domingo 8
en BALEIRA. No CAMIÑO PORTUGUÉS contamos coa actuación da Banda de Música de Bandeira o domingo 8
en PORTAS. Máis información en www.xacobeo.es.

Festival de Ortigueira
Ortigueira

D E

C U L T U R A

E

E S P E C T Á C U L O S

Allariz

Álvaro
de la Vega
expón no
BARCO de
Valdeorras e
en LUGO.
Na foto,
Tensión
(2005)

■ EXPOSICIÓNS

JOSÉ MANSO
O escultor expón a súa obra
na sala A Fábrica.

Baiona
■ ACTOS

XEIRAS DO IEM
O Instituto de Estudos Miñoranos organiza uns percorridos, en colaboración
cos concellos e a Xunta,
durante o verán. Este xoves
5 con saída ás 16h30 e
guiados por Xilberte Manso farase a primeira Rota do
Siñor Afranio pola Serra da
Groba; o martes 10 ás
23h30 e guiados por Xosé
L. Vilar e Eduardo Méndez faremos a visita nouturna P. de Outeiro dos Lameiros (Sabarís), en ambas excursións o punto de encontro é a Praia de Sta. Marta.

O Barco
Barco
A formación anglo- irlandesa Flook, distinguida no último ano como a mellor banda de folc pola BBC. O grupo presenta os temas do seu terceiro traballo

A máis multitudinaria festa do verán galego regresa a
ORTIGUEIRA desde este xoves 5 ao domingo 8 cun impresionante programa. O xoves ás 22h arrinca coas actuacións do Proxecto Runas –que promociona os grupos
noveis fokc da penínsual– no escenario Estrella Galicia:
Sete Saias, Balbarda, Crema de Gaita, La Jambre e
Bonovo. O venres temos no Cantón ás 12h á Banda de
Gaitas de Ladrido (Ortigueira), a Banda de Gaitas de
Candás ás 18h, e á do Centro Coreográfico Galego ás
21h; e ás 22h no escenario Estrella Galicia tocan a Escola de Gaitas de Ortigueira, Pepe Vaamonde Grupo,
o escocés e o norteamericano Eric Rigler & Bad Haggis, os irlandeses Flook, e os galegos Zarambeques. Tamén o venres 6 estará o Centro Coreográfico Galego
coa súa primeira produción, Vacuo, dirixida por Maruxa
Salas. O sábado poderemos escoitar ás 12h no Cantón á
Banda de Gaitas de Verín, e ás 17h á Scotish Power Pipe Band e á Banda de Pauliteiros de Sendín (Portugal);
e ás 22h no Estrella Galicia a Bagad Kemper e convidados desde a Bretaña, aos polacos Kroke, ao basco Kepa Junkera, e aos galegos Daniel Bellón e Diego Maceiras xunto con Álex Blanco. O domingo ás 12h celebrarase o tradicional Desfile de Bandas; ás 20h concerto
de Rosa Cedrón que presenta o disco Entre dous mares
no Teatro de Beneficencia; e ás 22h rematará a festa co
directo da Scotish Power Pipe Band e Finlay MacDonald, Milladoiro, Dervish e Mercedes Peón. O festival
complétase con exposicións, proxeccións de curtas e documentais, seráns, a emisión do programa Lume na palleira de Radio Galega; e a Feira de artesanía. Toda a información en www.festivaldeortigueira.com.♦

■ CINEMA

UN BUEN AÑO
Esta fita de Ridley Scott
poderémola ver no Mosteiro de Xagoaza, no ciclo de
Cine e Viño do MACUF,
que ten lugar todos os xoves
de xullo ás 22h30. O vindeiro 12 proxectarase Mondovino, de Jonathan Nossiter.
■ EXPOSICIÓNS

PACO PESTANA
Xunto con Álvaro de la
Vega e Paulo Neves, ten
unha mostra de escultura
no Mosteiro de Xagoaza
que podemos visitar até o
31 de agosto.

AFONSO B. MOURIÑO

Mostra as súas labras en
madeira no Centro Comarcal até o 14 de xullo.
■ MÚSICA

IACOBUS

O cuarteto de corda dá un
concerto este venres 6 ás
22h30 no teatro Lauro Olmo. Tamén o venres pero
ás 24h na sala Baranda se-

rá a actuación de Martín
& García.

Camariñas

MERCEDES PEÓN

■ MÚSICA

Dentro do ciclo As nosas
músicas, da Fundación
Caixa Galicia, estará este
sábado 7 ás 23h na Praza
do Concello.

CRISTINA PATO

Betanzos

Cambados

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

LE CORBUSIER

ISABEL PINTADO

Na Fundación CIEC poderemos contemplar durante
xullo e agosto a mostra Le
poème de l’angle droit.

Bueu
■ EXPOSICIÓNS

DESEÑO GRÁFICO
O Museo Massó acolle a
mostra Deseño Gráfico,
packaging e publicidade,
ao redor do grafismo da
conserveira desde os últimos anos do século XIX
até a década dos oitenta
do XX. Até o 30 de setembro.

E tamén Mutenrohi o próximo venres 13 na Praia de
Airiño, en Xaviña, na V
Xoldra Enxebre.

Podemos ollar as súas pinturas até o martes 17 na galería Borrón-4.

4 ARTISTAS DE FERROL

Rafael Nadales, Manuela
Castro, Corin Diego Cervera e Carlos Barcón teñen unha mostra de pintura
e escultura no Centro Comarcal do Salnés até o 15
de xullo.

Cangas
■ EXPOSICIÓNS

ARTE NO MORRAZO
As obras deste certame es-

tarán expostas, até o 13 de
xullo, no Auditorio Municipal.

A Caniza
■ EXPOSICIÓNS

DIEGO GIRÁLDEZ

Podemos admirar unha
mostra antolóxica do autor
até o domingo 29 na súa
Casa Museo.

O Carballiño
■ MÚSICA

CARLINHOS BROWN
Poderemos escoitar en directo ao coñecido musico
brasileiro o vindeiro venres 13.

Celanova
■ EXPOSICIÓNS

BALDO RAMOS
As obras deste artista reúnense na mostra Libros de
artistas que se pode visitar
na Casa dos Poetas.

Festichán
O IV Festival de Músicas Itinerantes, organizado pola
asociación sociocultural Os Patajullos, celébrase desde
este venres 6 e sábado 7 nos montes de Chan d´Arquiña,
en MOAÑA. A festa comeza o venres cos Tanghana´s
Show, orquestra hardcoreta de Vigo gañadora do concurso de maquetas organizado polo festival; Remendaos, o
ska dos valenciás Obrint Pas, e o rock garaxe dos Hollywood Sinners. O sábado tocarán Dios Ke Te Crew, La
Troba Kung-fu (ex-Dusminguet), Sagarroi e Spunkfool. O programa complétase cunha rota de sendeirismo –en
colaboración do colectivo ecoloxista Luita Verde– e obradoiros de malabares, feira de artesanía e DJs despois dos
concertos. Todas as actividades e os concertos son de balde, dispondo a organización de zona de acampada, de
postos de venda de camisetas e prezos populares nas consumicións. Máis información en www.festichan.com.♦
Dios Ke Te Crew.

Carteleira
Carteleira

☞

SHREK TERCEIRO.
Cando o seu sogro morre,
Shrek debe tomar conta do reino
de Moi Moi Lonxano. Como
non lle apetece coller tal responsabilidade irá na busca de Artie,
o único parente da princesa Fiona capaz de cinxir a coroa.

☞

OCEAN’S 13. Terceira
entrega deste remake
dunha gran fita de ladróns da
historia. O grupo de guapos
máis guapos de Hollywood esta
vez acompañados de Al Pacino,
que fai de mafioso e traidor.

☞

HOSTEL 2. Tres rapazas estadounidenses de
viaxe por Europa encóntranse
cunha espectacular modelo que
lles ofrece coñeceren un estraño lugar en Eslovaquia. Alí van
sufrir sofisticadas torturas.

☞

UN ENGANO DE
LUXO. Comedia fran-

cesa de enredo. Un camareiro
faise pasar por millonario para
enganar unha cazafortunas
(Audrey Tautou) que vai recibir unha cura de humildade e
unha lección de amor.

☞

CORAZÓNS SOLITARIOS. Na década do
1940 unha parella de asasinos
e ladróns mantivo en vela a policía estadounidense. Neste filme, John Travolta fai de axente encargado de detelos. Tamén
traballa Salma Hayek.

☞

ERA UNHA VEZ…
UN CONTO AO REVÉS. No país dos contos todo
vai ben até que un mago deixa
que os viláns de sempre (o lobo da Carapuchiña, a madrastra de Brancaneves, a bruxa da
Bela Dormente…) se decatan
de que poden facer cambiar os
contos. Debuxos animados para crianzas moi pequenas.

O ELIXIDO. Historia
de terror sobrenatural
cun neno adoptado procedente
de Mongolia dotado de poderes estraños. A súa mai (Monica Bellucci) tentará desentrañar todos os seus misterios.

☞

☞

☞

☞

HALF NELSON. Un
profesor dun colexio
pobre de Brooklyn móstrase
perfecto en clase pero é incapaz de ter unha vida privada
normal, polo que cae adicto
ás drogas. Unha das súas
alumnas acabará sabéndoo e
entre os dous crearase unha
forte amizade.

☞

ZODIAC. Nova película de David Fincher
(Seven, O Club da Loita). Na
década do 1970, un asasino en
serie mantivo en alerta a baía
de San Francisco cun xogo
cruel de mensaxes cifradas que
volveron tola á policía.

O MOZO DA MIÑA
NAI. Comedia romántica para maior lucimento de
Michelle Pfeiffer, que mostra
a súa imperecedoira beleza e
atrae o corazón do mozo da
súa filla.
PIRATAS DO CARIBE 3. O capitán Jack
Sparrow e os seus amigos viaxan agora até o perigoso mar
de Singapur para enfrontarse a
un novo exército de pantasmas
perto do suposto lugar onde se
sitúa o fin do mundo.

☞

A MALDICIÓN DA
FLOR DOURADA.
Nova película do prestixioso
director chinés Iang Imu. Relato construído coma un enorme folletín na época medieval do Imperio da China.
Grandes decorados nunha película de acción, amor e sensualidade.♦

Lisa Oppenheim relaciónanse entre si polo seu carácter cinemático.

Municipal. No mesmo lugar podemos ollar a mostra
Os Castros.

RODRÍGUEZ IGLESIAS

Lugo

Esta fundación acolle, até o
25 de xullo, a mostra Historia do libro galego: das
cantigas de Alfonso X até o
Proxecto Galicia.

MIRARTE

A Fundación Luis Seoane
presenta, até finais de ano,
unha mostra sobre a pintura
máis gozosa e creativa do
artista.
■ MÚSICA

Esta compañía, formada polo actor
Suso Cortegoso, a percusionista e
cantante Patri González, ademais
de Toni Monroe e Franjo Gómez,
presenta o seu primeiro espectáculo Folk and Roll Vodeville no que
nunha mestura de cabaré e teatro
de sketch versionean temas musicais clásicos dos Rolling Stones ou

Bruce Sprinsteen, transformandoos con letras críticas e sons tradicionais. Poderemos ollala os mércores 4, 11 e 18 ás 21h30 no teatro
Arte Livre de VIGO; o sábado 7 pecha o Festival Cómico de Cangas
na Salason; e o vindeiro xoves 12
e venres 13 actúa na sala Nasa de
SANTIAGO.♦

A Coruña

PAPERBACK.
EDICIÓNS BARATAS

■ EXPOSICIÓNS

PABLO GALLO

O pintor presenta a mostra
Demasiada calma na cidade no Clube Financieiro
Atlántico até o venres 13.

HIPERVÍNCULOS
As salas do MACUF acollen até o domingo 15 esta
mostra de obras da colección Unión Fenosa no museo Patio Herreriano.

COLECCIÓN
DE PICTURA

Até o 5 de agosto poderemos admirar no Quiosque
Afonso a mostra Destino a
liberdade 1962-2002, con
obras de grande formato e
enorme forza plástica de recoñecidos artistas como
Barceló, Broto, Saura,
Tàpies ou Sicilia.

NÓMADES

As fotografías de Manuel
Valcárcel expóñense no
C.S. Caixa Galicia até o 9
de setembro.

Proxecto no que participan
o CGAC, o MARCO e a
Fundación Luís Seoane,
que é onde o podemos apreciar, a desenvolver durante
tres anos e que, ademais da
función expositiva, pon en
marcha un centro de documentación, obradoiros de
comunicación e edición,
ademais de realizar unha
profunda análise sobre a
edición como soporte da
creación artística. Tamén
aquí podemos valorar o proxecto-edición –La Cosa e
Memoria de La Cosa– que
o catalán Francesc Ruíz fixo durante xullo e agosto do
pasado ano: un xornal que,
a medio do cómic, reflectiu
distintas historias relacionadas coa cidade. E aínda
máis: How soon is now? é
unha mostra de artistas
conscientes de que o nexo
entre realidade e utopía esvaeceuse do imaxinario social; as obras de Mathias
Poledna, Ryan Gander,
Jenny Perlin, Mario García
Torres, Alexander Gutke e

DAVID LÓPEZ CORRAL

FESTIVAL MOZART

Este xoves 5 e sábado 7 ás
20h remata o ciclo coa grandiosa ópera A frauta máxica de Mozart, con libreto
de Emanuel Schikaneder e
actuación da Orquestra
Sinfónica de Galiza e do
Coro da Comunidade de
Madrid, no Palacio da Ópera. Máis información en
www.festivalmozart.com.
■ TEATRO

A PIRAGUA
O Centro Dramático Galego estrea esta obra escrita e
dirixida por Cándido Pazó e
interpretada por Xosé Manuel Olveira Pico, Susana
Dans, Yolanda Muíños,
Marcos Orsi, César Goldi,
Ricardo de Barreiro e Marián Bañobre, este venres 6
e sábado 7 no teatro Colón.

Ferrol
Ferrol
■ ACTOS

A sede da Fundación Caixa
Galicia acolle a mostra Non
hai arte sen obsesión con
obras pertencentes a esta
colección.
■ MÚSICA

BATUKO TABANKA

O grupo feminino caboverdiano-galego canta no Porto estes xoves 5.

OS CEMPÉS
impresionantes maquetas,
traxes, bonecos dos personaxes, cadros, material multimedia interactivo e o mítico anel. A mostra estará
aberta de 12 a 22h de luns a domingo, por un prezo de 2 euros para unha sede e de 3 para as dúas;
ademais está disponíbel O pase do
anel por 10 euros que permite o acceso libre ás dúas instalacións.♦

A obra recente do escultor
exponse até o martes 31 na
galería Clérigos.

ITINERARIO DO TRAZO

O Museo Provincial presenta unha mostra de arte
africana con pezas pertencentes a esta colección.

Este venres 6 teremos no
Playa Club ao reputado
productor e DJ de Detroit
Stacey Pullen.

CIRCA XX
PILAR CITOLER

POSTELA

ÁLVARO DE LA VEGA

981 SESSIONS

Patrimonio do Vento e do
Sal: As embarcacións tradicionais galegas, desenvolve, a través dunha proposta
moi visual, os fitos máis importantes da nosa cultura
marítima, reflectida na tipoloxía das embarcacións. A
mostra compleméntase con
actividades didácticas e
obradoiros para crianzas,
exposición de embarcacións
e actividades de navegación,
de se dar as condicións axeitadas. Desde este xoves 5 ao
domingo 8. Máis información en www.nabeira.org.

O Señor dos Aneis

Os traballos participantes
neste concurso fotográfico
permanecerán até o domingo 15 na Facultade de Veterinaria.

Podemos ollar a mostra Debuxo e ilustración de Luís
Seoane na Fundación Caixa Galicia.

■ EXPOSICIÓNS

Tras pasar por London, Boston,
Singapur, Sídney e Berlín chega á
Galiza –na súa única parada no Estado– esta impresionante mostra
sobre a famosa triloxía filmica dirixida por Peter Jackson, baseada
no clásico de Tolkien. Até o 16 de
setembro poderemos admirar na
sedes da Fundación Caixa Galicia
da CORUÑA e SANTIAGO DE COM-

MARATÓN DO CAMPUS

O sábado 7 ás 19h no MACUF poderemos escoitar a
este pianista, dentro do ciclo O oído contemporáneo,
interpretando pezas de
Bach, Mozart e Bartok.

NABEIRA
O CDG
representa
A Piragua
no teatro
Colón da
CORUÑA
este venres 6
e sábado 7.

■ EXPOSICIÓNS

XOÁN ANLLO

Narón
■ EXPOSICIÓNS

NOVOS CREADORES
A IV Mostra de Escultura
Arquitectónica pode coñecerse, até o 19 de agosto, no
Paseo Marítimo de Xuvia.

Ourense
Ourense
■ EXPOSICIÓNS

MONCHO VALCARCE
Podemos ollar unha mostra
sobre a figura do desaparecido Crego das Encrobas
no Ateneo.

HOLGA MÉNDEZ
Utopía chámalle ás súas
obras que amosa na sala
Alterarte do Campus Universitario.

IGNACIO LLAMAS
A galería Marisa Marimón
acolle a mostra Contornos
de silencio até o 21 de xullo.

A MARES
As obras de Adela Mira e
Xulio López pódense coñecer no Ateneo.

Pontevedra
SOÑANDO SOÑOS

O pintor Alfonso Ruibal
amosa a súa obra na Sala X
da Facultade de Belas Artes
até venres 13.

KEITH HARING
A Fundación Caixa Galicia
reúne 215 traballos dun dos
artistas de máis talento da
arte pop, até o 2 de setembro, na mostra Obra gráfica completa sobre papel
1982-1990.

MARIOLA HEREDERO
Podemos ollar as súas pinturas no Casino Mercantil e
Industrial até o domingo 15.

BIENAL DE GRAVADO

Até o 8 de xullo temos no
C.S. Caixanova os 87 mellores traballos seleccionados na IX edición da recoñecida Bienal Internacional.

ANTÓN SOBRAL

A Fonsagrada
■ EXPOSICIÓNS

CANIS ABSCONDITUS

MAXIMILIANO LÓPEZ
O pintor amosa a súa obra,
até o domingo 8, no Museo

Durante xullo celébrase en
SANTIAGO o festival Música de Compostela no que
poderemos escoitar a Christophe Dumaux coas
Cantatas de Haendel, este
xoves 5 ás 21h na igrexa
de San Domingos; a Max
Emanuel Cencic presentando as Cantatas de Doménico Scarlatti, o venres 6 no Salón Teatro; a
Octavio Vázquez, Evgeny Moryatov, Cristina
Pato e Carlos García
Amigo o sábado 7 ás
12h30 no teatro Principal;
a Juan Carlos Rivera, interpretando obras mestras
do Barroco, o domingo 8
ás 18h na Igrexa da Universidade; á Accademia
Bizantina Stefano Montanari, o mesmo día ás
21h no Salón Teatro; a
Giovanni Antonini o
martes 10 ás 21h no teatro
Principal; e ao English
Baroque Soloists / Monteverdi Choir con John
Eliot Gardiner o vindeiro
xoves 12 ás 19h na igrexa
de San Domingos, que repetirán actuación ás 21h
xunto coa compañía de
danza Roussat-Lubek no
Auditorio de Galiza. Nos
diferentes camiños teremos este xoves 5 os Laberintos Ingeniosos de Xavier Díaz-Latorre e Pedro Estevan, ás 20h30 na
igrexa de San Pedro en
LUGO, a Anna Margules,
Santi Mirón e Manuel
Vilas, ás 21h na Real Basílica de Santa María a
Maior de PONTEVEDRA, e
á Camerata Quiodi no
Novo Salón Teatro de LALÍN, que repetirá o sábado
7 no Auditorio Municipal
de RIBEIRA; o venres 6 poderemos escoitar ao Grupo Instrumental Século
XX e Florian Vlashi, ás
21h no C.C. Torrente Ballester de FERROL, a José
Manuel Dapena na capela da Madalena de ARZÚA,
e a Anna Margules, Santi Mirón e Manuel Vilas
ás 21h30 no Auditorio da
Xuventude en CAMBA-

DOS;

o sábado 7 a María
Espada ás 18h30 na igrexa do mosteiro de SOBRADO DOS MONXES, en cuxa
Sala Capitular estarán ás
20h30 Anna Margules,
Santi Mirón e Manuel
Vilas, e a ao Coro Solo
Voces ás 21h na igrexa de
Santiago Apóstolo de REDONDELA, que tamén estará o domingo 8 ás 20h45
na igrexa parroquial de
Santa María das Areas en
FISTERRA; o martes 10 actúa o Grupo Instrumental Século XX e Florian
Vlashi, ás 21h no Auditorio Municipal de OURENSE; o mércores 11 contaremos coa presenza de Giovanni Antonini, ás 20h30
no Círculo das Artes de
LUGO, Maria Riccarda
Wesselin e a Lautten
Compagney Berlin /
Wolfgang Katschner coas Heroínas de Haendel,
ás 21h no teatro Rosalía da
CORUÑA, e Mercedes
Hernández e Fernando
Reyes, ás 21h30 no Auditorio Municipal de PADRÓN, aos que tamén escoitaremos o xoves 12 ás
21h30 na igrexa de Santa
María de CAMBRE. O ciclo
Concertos Express leva
30 minutos de música aos
claustros de SANTIAGO, o
xoves 5 ás 18h en San
Martiño Pinario, coa actuación de Mercedes Hernández e Fernando Reyes; o venres 6 en San Domingos de Bonaval, coa
presenza de Plamen Velev; o domingo 8 ás 12h30
escoitaremos a Manuel
Vilas no Colexio de Fonseca; o luns 9 ás 18h a Tin
Novio e Xurxo Lois Varela en San Roque; o martes 10 a José Enrique Pedrosa e Fernando Reyes
en San Martiño Pinario; o
mércores 11 a Carlos
Méndez en San Domingos de Bonaval; e o xoves
12 ás 12h30 a Tin Novio
no Hostal do Reis Católicos. Os programas completos poden consultarse
en www.viastellae.es.♦

Para a
inclusión
de información nestas
páxinas
do Lecer
pregámosvos nolas
fagades
chegar
antes dos
luns.
Pódese
facer
a través
do correo,
Aptdo.
1.371,
36200
Vigo; por
Telf., 986
222 405,
por Fax
986 223
101ou
correo
electrónico
info@anosaterra.com

■ EXPOSICIÓNS

A mostra Mar sem fim, deste coñecido artista marinense, pode ser contemplada
na Petite Galerie de Teo, na
cafetaria Sant Yago, perto
do estadio Pasarón.

Na súa xira de despedida
chegan este sábado 7 á Carpa Mariñeira.

Música de Compostela e
Vía Stellae

Nº 1.275 ● Ano XXX ●
Do 5 ao 11 de xullo do 2007

Combo Roxo

As obras de Juan Fernández de Laiglesia expóñense na sala X da Facultade
de Belas Artes.

Grease
Grease
Este musical, con 22 artistas en
escena, e todas as cancións da fita
–en castelán– e outros temas dos
anos 50, chega o venres 7 ao C.C.
Caixanova de VIGO, e o domingo
8 ao C.S. Caixanova de PONTEVE-

DRA, con dúas funcións ás 20 e
23h; o luns 9 poderemos ollalo no
Palacio da Ópera da CORUÑA ás
22h30. Entradas á venda en
www.caixanova.es e na billeteira
teléfonica 902 504 500.♦

Nº 1.275 ● Ano XXX ●
Do 5 ao 11 de xullo do 2007

Santiago

Convocatorias

■ ACTOS

VI PREMIO FACER PAÍS

GALIZA SEMPRE
Esta fundación desenvolve,
este venres 6 a partir das
17h no hotel AC Palacio do
Carme, a xornada de debate
Traballos, vida, tempos, desigualdade, que comeza coas intervencións de Sandra
González Álvarez, Margarida Vázquez Veras e Carme Adán; ás 17h30 a socióloga e investigadora Rocío
Rodríguez Prieto falará sobre O traballo non cuantificado das mulleres; ás
18h30 a doutora en Ciencias Políticas e Socioloxía
da Universidade Autónoma
de Madrid vai impartir unha
charla sobre Relacións laborais e relacións de xénero. Máis información en
www.galizasempre.org.

OBRADOIROS DE ARTE
Durante xullo e agosto no
CGAC para todas as idades
(a partir dos 4 anos). Máis información nos telf. 981 546
631 / 623 / 602 de 10 a 14h.
■ CINEMA

A A.C. Val de Láncara promove outra
edición do galardón Ramón Piñeiro co
que pretende recoñecer a aquelas persoas ou entidades que teñan desenvolvido un labor destacado a prol do noso
país. A asociación entende o premio como un xeito de valorar os colectivos
culturais da Galiza, e a súa concesión
enmárcase dentro do espírito de colaboración entre as asociacións culturais
da comarca de Sarria e Baralla. Cada
colectivo, entidade ou asociación pode
facer un máximo de 5 propostas argumentadas, que terán que enviarse, antes
do vindeiro 31 de xullo, á A.C. Val de
Láncara na rúa de Láncara 59, 27367 LÁNCARA (Lugo), á atención do seu secretario, Carlos López Sierra. A persoa
ou entidade galardoada recibirá como
premio unha obra dun artista galego.

AMAL. CINEMA EURO-ÁRABE
Xa está aberto o prazo de recepción de
traballos para o Festival Internacional
de Cinema Euro-Árabe organizado pola Fundación Araguaney Ponte de Culturas, que terá lugar do 22 ao 31 de outubro de 2007 en Santiago de Compostela, ao que se pode presentar calquera
fita, documental ou curtametraxe producida nun país árabe ou coproducida entre outros países e calquera país árabe.

Tamén poderán participar todas aquelas
obras producidas en calquera lugar do
mundo que traten sobre a vida ou a cultura árabes. As solicitudes enviaranse
–antes do 31 de xullo– á Fundación
Araguaney (Rúa Alfredo Brañas 5,
15701) de SANTIAGO DE COMPOSTELA,
incluíndo o formulario de inscrición
cumprimentado acompañado dunha
preview copy da obra en VHS (sistema
PAL) ou DVD (Rexión 2), 2 fotogramas
da obra e currículo e foto do director
(300 dpi), material de prensa e publicitario, no caso de dispor del, certificado de
ter os dereitos da obra en cuestión, e copia do guión e sinopse traducido ao inglés, francés ou castelán, para o posterior subtitulado. Poderán enviarse todos
os títulos que se queiran polo mesmo
participante, pero cada título deberá ir
co seu corrrespondente formulario de
inscrición independente nun paquete separado co seu VHS ou DVD, e todas as
obras deberán indicar o título e o remitente. Información completa en
www.amalfestivalcom.

AUDIÊNCIA ZERO
Esta asociación que promove o intercambio cultural entre Galiza e Portugal
organiza dous obradoiros de Deseño
3D e Fotografía Dixital empregando
aplicacións libres, que se van desen-

volver na Cidade das Profissões do
PORTO do 14 ao 15 e do 28 ao 29 de
xullo respectivamente, en horario de
10h a 13h e de 14h a 18h, cun prezo de
15 euros cada un. Máis información en
www.audienciazero.org/workshops.

XXI ROSALÍA DE CASTRO
A asociación cultural galega Rosalía de
Castro de Cornellá convoca este concurso literario no que se pode participar cun
poema escrito en galego, de entre trinta
e cen versos, admitíndose conxuntos de
poemas de temática común, sempre que
non excedan dos cen versos. Dos traballos enviaranse 7 copias, en sobre sen remite e sen indicación algunha referente
á personalidade do autor, ao enderezo da
asociación, sito na rúa Federico Soler
71, 08940 de Cornellá (BARCELONA),
antes do 15 de outubro. Noutro sobre
pechado figurará –exteriormente– o primeiro verso do poema e –no interior do
mesmo– constarán os dados persoais do
autor e o seu correo electrónico. A organización establece un primeiro premio
de 1.500 euros, un segundo de 400 e un
terceiro de 300. Este colectivo promove
ademais o IV Certame de Narrativa
“Rosa Reboredo”, ao que poderá
concorrer calquera persoa, sen distinción de idade ou nacionalidade, que presente os seus textos inéditos e orixinais

(narración ou conxunto de narracións)
en calquera das linguas oficiais do Estado, de entre dúas e sete páxinas de extensión, en tamaño A4, a duplo espazo,
e con letra de corpo 12, cunha temática
enfocacada a achegar á sociedade os valores humanos máis exemplares, e ofrecer á xuventude modelos de civismo, solidariedade, convivencia e respecto polos demais e polo medio ambiente. Dos
traballos remitiranse 7 exemplares nas
mesmas condicións e data de entrega
que o XXI Certame Rosalía de Castro,
sen grampar ou encadernar, e baixo o
sistema de plica, recibindo o gañador un
premio único de 1.000 euros.

FESTIVAL CANCIONEIROS
A Fundación Barrié, co obxecto de
potenciar e fomentar entre os grupos
folc afeccionados o interese polo repertorio do Cancionero Gallego, de
Torner Bal y Gay, e do Cancionero
Musical de Galicia, de Casto Sampedro y Folgar, organiza este concurso
no que se premiará ao intérprete ou
grupo máis destacado con 6.011 euros,
a gravación dun disco editado pola
fundación e a participación nun concerto, compartindo escenario cunha
consagrada formación de folc galega.
As bases e o impreso de solicitude poden descargarse en www.fbarrie.org.♦

EL SUR
Elena
Colmeiro
mostra a
súa obra na
Casa da
Parra de
SANTIAGO.

Os xoves de xullo e agosto ás
22h30 o CGAC proxecta
–gratuitamente– unha fita en
versión orixinal subtitulada,
dentro do ciclo Verán cinema
Verán. Este xoves 5 poderemos ollar esta película dirixida por Víctor Erice en 1983.
O vindeiro xoves 12 teremos
a Morte en Venezia (1971),
de Luchino Visconti.

■ EXPOSICIÓNS

A VIAXE DISLOCADA
É a mostra de videoviaxe e
turismo que se inaugura este
venres 6 no MARCO e que
poderemos contemplar até o
9 de setembro. Obras de Xoán Anleo, Susan Black, Ingrid Buchwald Eguia, Daniel
Cuberta, Ximena Cuevas,
Sally Gutiérrez, Fernando
Llanos, Elena Näsänen, Tere
Recarens e Eder Santos.

■ EXPOSICIÓNS

A CULTURA EUROPEA
DO SÉCULO X

A Igrexa da Universidade
acolle esta mostra da Consellaría de Innovación e Industria que se inaugura este
venres 6.

DOPPELGÄNGER
O DOBRE DA REALIDADE
ramiñal. Até o 8 de xullo.

ELENA COLMEIRO

A ceramista ten unha mostra de escultura na Casa da
Parra denominada Construtora no tempo.

CAMIÑOS DA ARTE

Podemos visitar esta colectiva
na galería Sol & Bartolomé.

STILL LIFE

Victoria Campillo amosa
as súas obras, até o martes
10, na galería Espazo 48.

UWE GEEST

Arquitecto de profesión,
que vive en España desde
hai 40 anos –agora en Barcelona– crea as obras con
finas capas de pintura e areas, presentando un resultado final de grande homoxeneidade. Na galería Sol &
Bartolomé (San Francisco
30) até o 18 de outubro (en
agosto pecha).

ANTONIO DE FELIPE

As súas pinturas expóñense
na galería José Lorenzo até
o venres 20.

VALLE EN
COMPOSTELA
Podemos coñecer esta mostra na Fundación Granell,
que é quen a organiza en
colaboración co Museo Valle-Inclán da Póboa do Ca-

XAQUÍN LORENZO
Até o 29 de xullo, temos no
Museo do Pobo Galego a
mostra Centenario adicada
a Xocas, conmemorando a
data do seu nacemento.

JOSIE MCCOY
A artista británica presenta
en DF Arte Contemporánea
a súa colección Chicas de
Almodovar, cadros de medio
e gran formato inspirados no
universo cinematrográfico
feminino do director manchego. Até o 21 de xullo.

XABIER TOUBES
Até o 2 de setembro poderemos admirar a obra do artista coruñés no CGAC.

ARTE NO PARQUE
É o programa de verán do
CGAC que inclúe a abertura da terraza –paseo privilexiado de vistas aos tellados
da cidade– cunha mostra
escultórica con obras de
Dan Graham, Manolo
Paz, Ricardo Ugarte de
Zubiarrain, Patinha e Silverio Rivas.

FRAN HERBELLO
O coñecido artista expón as
súas fotografías, xunto con
René Peña, na galería C5
Colección, na mostra Terri-

Convócanse axudas destinadas á colaboración no financiamento de intervencións arqueolóxicas en conxuntos históricos, zonas arqueolóxi-

■ TEATRO

RAMÓN ASTRAY

Este xoves 5 temos na sala
Nasa ás 21h30 a performance Os novos.

O pintor coruñés preséntanos a súa obra na galería
Sol&Bartolomé.

COMPOSTELARTE
As obras de Raquel Blanco, Xurxo Martiño, Romero Masia, Morquecho,
Soledad Pite, Vicente Prego e Xosé Vivián poden
ollarse até o 2 de setembro
no Auditorio de Galiza.

SANTIAGODC
Un percorrido polas rúas,
construcións e arquitecturas da cidade desde a metade do século XIX até a actualidade. Na antiga sede
do Banco de España até o
30 de setembro.

GRANELL
Até final de ano temos no
segundo andar da Fundación do mesmo nome a
mostra A ortogonalidade
dos soños:debuxo/construcións de Eugenio Granell.

RONSEL DE ILUSIÓNS
As salas do Museo Pedagóxico de Galiza acollen esta
mostra de xoguetes antigos
(1940-1960) até o mes de
outubro.
■ MÚSICA

SUMRRÁ

D.O.G.
CONSELLARÍA DE CULTURA
E DEPORTE

torios e cartografías en
branco e negro.

cas ou xacigos catalogados ou inventariados. Para poder ser beneficiarios das axudas os solicitantes deberán cumprir os requisitos especificados na orde de 12 de xuño de
2007. As solicitudes deberán presentarse antes do 24 de xullo de 2007.♦

Podemos escoitar a este grupo de jazz –en vivo– presentando o seu novo disco na
sala Nasa este xoves 5 e
venres 6 ás 22h.

ATAQUE ESCAMPE
Ademais do Leo i Arremecághona este venres 6 na sede do cine clube Compostela
en defensa da cultura libre.

DESHUMANIZACIÓN

Tui
■ EXPOSICIÓNS

DIAS EXTRAÑOS
As pinturas de Rafael Calvo de Mora expóñense na
Sala Municipal.

POSTAIS ANTIGAS
Esta mostra se encontra no
Museo Municipal, que é onde a podemos contemplar.

Verín
■ EXPOSICIÓNS

LATITUDES
Podemos admirar esta colectiva até o domingo 15 na
Casa do Escudo.

Vigo
■ ACTOS

UNHA VOLTA Á GALIA
Como actividade parella á
mostra Novos horizontes, o
MARCO pon en marcha
durante o verán este programa de obradoiros artísticos infantís e laboratorios
de investigación adaptados
aos máis cativos, até o 8 de
setembro, os martes e sábados de 12 a 14h.
■ CINEMA

DE SEMPRE
Neste ciclo proxéctase O
home que puido reinar este xoves 5 ás 20h no C.S.
Caixa Galicia.

Proxecto gañador do premio MARCO 06 para novos
comisarios que se inaugura
este venres 6 con obras de
Francis Alÿs, Ady Carrión,
Pierre Huyghe, J. Carlos
Martinat, Pablo Sigg, Javier
Téllez, Kerry Tribe, Luc
Tuymans e Elin Wikström.
Até o 7 de outubro.

RETRATOS
DOUTRO SÉCULO

A colección fotográfica do
Concello de Vigo está exposta no Marco desde este
venres 6 até o 9 de setembro.

A OUTRA REALIDADE

Até o venres 13 teremos na
Casa da Xuventude esta
mostra de fotografías realizadas por persoas sen teito
en situación de pobreza extrema na Galiza.

UN MUNDO
DE XOGUETES

O xogo, o xoguete e a infancia: a crianza estabelece

os seus primeiros contactos
coa realidade a través do xogo, empregando xoguetes…
As máis de dúas mil pezas
que se mostran pertencen á
colección da Fundación Raquel Chaves –de interese
galego– sendo das principais fábricas de brinquedos,
ademais de exemplos procedentes doutros países. No
Verbum Casa das Palabras
até o 31 de agosto.

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ
A mostra de fotografía As
cores do mar de Galiza pode admirarse, até o domingo 15, no Liceo de Bouzas.

VIDAL SOUTO
Xunto con Pedro Solveira
expón na galería Alpide
até mediados de agosto.

LA GALICE
Fotografías antigas do noso
país do francés Jean Dieuzaide, até o 2 de setembro,
na Fundación Caixa Galicia.

SER, ESTAR, PRODUCIR
Producida polo Museo Etnolóxico de Ribadavia, esta
mostra reflicte o mundo dos
oficios tradicionais a través
das fotografías de Mila Rodero, que retratou a divrrsos artesáns ourensáns. No
museo Liste até o sábado 14
de forma gratuita.

ADMIRANDO O TEMPO
O museo Quiñones de León
acolle até o 14 de setembro
esta mostra de reloxos de
colección.
Últimas
representacións de
Un día
de formiga
no teatro
Ar te Livre
de VIGO.

Anuncios de balde
■ Alúgase en Bueu apartamento
con espectaculares vistas ao mar.
Temporada de verán. Máis información en vouabueu.blogspot.com/ ou
no telf. 986 320 837.
■ Alúgase piso en Bueu para a segunda quincena de agosto, situado a carón
da praia de Loureiro, a prezo de oferta.
Chamar pola tarde ao 661 036 517.
■ Casa en primeira liña de praia con
garaxe, equipada para 6 persoas, en
Porto Cubelo (Lira - Carnota) arréndase as 1ª quincenas de xullo ou setembro por 600 euros. Telf. 981 761 158.

THE FACTORY

A magnífica mostra sobre
Andy Warhol e Pietro
Psaier, que podemos ollar
no Verbum, PRORRÓGASE
até o 29 de xullo.

RETRATOS
DOUTRO SÉCULO

O MARCO presenta, até o
9 de setembro, un percorrido polo século XX a partir
dunha selección de retratos
pertencentes aos fondos da
Colección Fotográfica do
Concello.

AMPARO SARD

Mostra a súa obra baixo o
título de A muller mosca na
galería María Prego até o
27 de xullo.

CARLOS MEAÑO
A sala I do C.S. Caixanova
acolle, até o 15 de xullo, a
mostra Iconografías 20012006, con obras en gran
formato deste pintor.

A Rede

Fundación Caixa Galicia,
unha das principais pintoras do século XX. Até o 15
de xullo.
■ MÚSICA

ES UN ÁRBOL

O teatro Ensalle remata a
tempada cunha festa concerto o sábado 7, por unha
entrada de 5 euros. Máis información en ww.teatroensalle.com.

IBIZA FESTIVAL VERÁN
O venres 6 desde a 1 da madrugada até o peche na Sala A!
con Issie Nixon (electra prod. Ibiza) Carlos Manaça (magna
rec. - Lisboa), Víctor Álvarez
(prime prod. - Vigo), os visuales de Imput Select vj, a animación de boldboys, ademais
da festa Bacardí limón. Entrada con consumición 10 euros.

■ Psicólogo especializado en familia
e vítimas de violencia. Posibilidade de
resolución de conflitos, prevención, reformulación de proxectos de vida. Para particulares e institucións. Primeira consulta
de balde. A Coruña. Telf. 981 134 144.
■ Vendo Enciclopedia Galega Universal. Telf. 653 928 083.
■ Búscase persoa, preferibelmente que
non sexa fumadora ou estudante, para
compartir piso novo, amoblado, luminoso, exterior, na zona de Conxo (Santiago de Compostela), perto do Campus
Sur e dos Hospitais, nunha zona tranquila e aparcamento doado, a 15 min do
centro. Prezo razoábel. Telf. 687 581 137.
■ Véndese mesa antiga de castiñeiro e colchóns antigos. Máis información no 676 727 518.
■ Psicóloga, psicoanalista atende a
nenos e adultos con dificultades.
Máis información no 986 434 635.
■ Búscase finca rústica para granxa na zona das Mariñas –sobre 30
ferrados–. Pode ter, ou non, algún tiipo de construción (pendello, nave,
etc.). Telf. 619 075 640.
■ Alúgase apartamento en Lira
(Carnota), a carón da praia, con vistas

a Fisterra, completamente equipado,
para catro persoas. Dispoñíbel todo o
ano. Telf. 981 761 144.
■ Alúgase piso en Ribadeo para os
meses de xullo e agosto. Chamar ao
676 727 518.
■ Alugo casa nova de campo con
xardín e grella en Asturias, a 7 minutos de Ribadeo, de venres a domingo por 100 euros toda a fin de semana. Chamar ao telf. 667 293 752.
■ Alúgase baixo –sobre 130 m2– na
rúa Becerreira 81, do barrio de Cabral, en Vigo. Chamar ao mediodía
ou á noite ao tlf. 986 372 263.
■ Oferécese señor responsábel para cuidado de animais, fincas, peón
de albanel ou de pintor, etc. Telf. 662
522 888, preguntar por Alberto Funes.
■ Alugo apartamento amoblado no Milladoiro (Ames-Santiago) de 90 m2: tres
cuartos, cociña, sala ampla, terraza de 10
m2, garaxe e trasteiro por 500 euros. Telf.
609 437 908 ou langas9@aeiou.pt
■ Véndese clarinete Yamaha en si
bemol, en bo estado. Razón no telf.
636 560 154.
■ Comparto piso con tío gai na Ponte
(Ourense), mellor con traballo. Cuarto
individual, sala luminosa, cociña completa (micro-ondas, lavalouzas, lavadora), barrio tranquilo. Mulleres, hetero e
fumadores absterse. 150 euros máis
gastos (condominios, luz, auga, calefacción). Telf. 666 329 407 ou meustrabalhos@aeiou.pt.
■ Alúgase casa de campo completa
en Meira (Lugo), á beira do nacemento
do río Miño, con 3 cuartos duplos con
baño incorporado, cociña, calefacción e
10.000 m2 de finca, fins de semana,
temporadas... Chamar ao 686 753 105.
■ Compro libros, revistas, fotos,

No auditorio de Verbum Casa das Palabras de 21h a
22h30, con entrada libre até
completar aforo, desde o
venres 13 ao sábado 15, desde o xoves 19 ao domingo 22
e o domingo 29 e martes 31.

Xogo do trivial en galego desenvolvido
pola Asociación Socio Pedagóxica Galega para aprender xogando e achegarse á
nosa literatura, á nosa historia, á nosa xeografía e, en conxunto, ao noso país. Está concibida para a xente nova para contribuír a galeguizar o seu espazo vital.♦

NOVOS HORIZONTES
Esta mostra reúne, até o 23
de setembro, no MARCO a
un conxunto de destacados
artistas contemporáneos de
nacionalidade francesa,
que abordan diversos temas que se entrecruzan
baixo un fío condutor común, a súa preocupación
polo contexto social e político na Francia actual.

ZÉ TOMÉ
Expón na Casa do Libro a
serie de fotografías Caso
pechado –portas e fiestras
tapiadas–.

CARLOS RIAL

O artista galego realiza unha
intervención no Espazo Anexo do MARCO que podemos
visitar até o 26 de agosto.

CRISTINA F. NÚÑEZ

Até o 15 de xullo poderemos coñecer na Casa das
Artes as súas obras.

TAMARA
DE LEMPICKA

Podemos visitar na Casa
das Artes esta mostra adicada á artista polaca pola

■ Arréndase piso no Porto do Cabo, en Cedeira (A Coruña). Razón
nos telf. 982 120 839 e 676 727 518.
■ Troco dormitorios novos ou por
partes, camas, mesiñas, etc. por dormitorios antigos e por todo tipo de antigüidades, mobles, louzas, reloxos, radios, lampadas... non importa o estado.
Interesados chamar ao 605 791 711.
■ Véndese aparador de castiñeiro
con espello, de 60 anos de antigüidade
aproximadamente (2 m. de alto x 1,85
x 0,56), restaurado, por 120 euros negociabeis, en Vigo. Telf. 696 509 362.
■ Véndese piso en Vigo. Próximo á
Praza de España, con salón, cociña, 2
dormitorios, 1 baño, 1 aseo, adega e
garaxe. Seminovo. Telf. 986 422 093.
■ Ofrécese Enxeñeira Agropecuaria para Galiza, de poder ser. Telf. 986
298 640 ou 986 328 520.
■ Ofrécese licenciado en Filoloxía
Galega (apto no CAP) para traducións,
editoriais, docencia non pública, revistas, corrector ortográfico, etc. Telf. 619
991 876 (polas tardes).
■ Na frecuencia de zimmer103
(www.zimmer103.blogspot.com) e
desde Ribadeo prodúcese o modesto e
arrolador podcast Ouveos na noite.
Converte o ordenador nun moderno transistor para sentir a música desta emisión.
■ Alúgase casa en Penalva (Nogueira de Ramuín), en plena Ribeira
Sacra, por fins de semana ou vacacións. Completamente equipada e
con garaxe. Telf. 661 642 070 ou 986
376 022.♦

de se admiraren desde hai
anos, Pat Metheny e Brad
Mehldau, desde sempre,
construiron un compañeirismo artístico baseado numa inspiración partillada.No 2006 é editado pola
Nonesush Records Metheny / Mehldau, que xa está considerado un clássico
do jazz. Ese é o disco que
apresentan.

UN DÍA DE FORMIGA

www.as-pg.com/trivial.gz

■ Alúgase piso na Veiga (Asturias)
con calefacción. Máis información no
telf. 985 635 502.

CICLO DE CORAIS

■ TEATRO

TRIVIAL GALEGO

postais, documentos... relativos á Galiza, e tamén selos. Telf. 678 911 804.
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O MARCO
vigués acolle
a Colección
de Fotografía
do Concello.
Á dereita,
unha foto de
Virxilio
Viéitez.

No teatro Arte Livre temos
o musical infantil de Heisenhower Moreno os sábados, domingos, vésperas e
feriados ás 18h.

LOLAS

Arte Livre presenta os venres
e sábados ás 21h30 e os domingos ás 20h30 este espectáculo prohibido polo nazismo, que protagonizan Humy
Donado, Marga do Val,
Agustín Leirós, Marta Villar e José L. Miranda. Entradas en www.tal2005.com
a 10 e 13 euros.

Por to
■ MÚSICA

PAT METHENY &
BRAD MEHLDAU TRIO
No Coliseu o vindeiro sá-

bado 7 de xullo ás 21h30
con Larry Grenadier (baixo) e Jeff Ballard (bateria e
percussão). Os prezos abalan entre os 60 e os 35 euros. Informações e reservas 707 234 234. Para alén

Vila do Conde
■ CINEMA

XV FESTIVAL DE CURTAS
No Auditório Municipal
desde o sábado 7 ao domin-

go 15. Mantense atento ás
novidades para poder
acompañar os fenómenos
emerxentes na linguaxe cinematográfica e videográfica. A sección Work in Progress acolle a realizadores
ligados ao festival; o Take
One! é onde a xoven xeración apresenta as curtas das
escolas de cinema do país;
Remixed –nova proposta–
promoverá interaccións entre a criación visual, audiovisual e musical, e, aínda,
da sección agora denominada InFocus, adicada a
autores en destaque especial. Máis información en
www.curtas.pt♦

Non vos riades que o conto é triste

Ponferrada
■ ACTOS / EXPOSICIÓNS

ALIMENTARTE

Encontro artístico, literario
e gastronómico que se celebra desde a galería Dosmilvacas e o blog Ovnis e isoglossas até o 19 de xullo,
porque a arte alimenta, e
non só o espírito, e a comida enche, e non só o bandullo: aproximación libre,
criativa e plural a mundos
próximos e lonxanos, imprecindíbeis e necesarios.
Bon proveito con Baldo Ramos, Benjamin G. Lais,
Bruno Santin, Callejo,
CHN, Cocky, Concha Rousia, Cristina González, Eva
Moreno Herrera, Elvira Ribeiro Tobío, Federico Segura, Gloria Villaroel, Guillermo Murielk, Igor Lugrís,
Jayme Filho, Lolo Serantes,
Luis Gómez Domingo, Mónica Doldán, Paco Arias,
Paco Souto, Patere, Raquel
Montero, Reme Remedios,
Ricardo Fernández, Roberto Sanz e Talita Acosta.

Ben está que a Xunta loite contra a especulación salvaxe nas nosas praias, mais tampouco ten que descoidar
a agresión toponímica contra delas. Que é iso de “Major”? De onde saíu? O turisteo comezou a chamarlle así
nos sesenta copiando a mallorquina “Major”, daquela de moda, e quedou tal castrapía. A mesma broma que
se gasta coas praias de “Compostela” (Vilagarcía), “América” (Vigo) ou “As Catedrais” (Viveiro).♦

Pat Metheny
está, con
Brad
Mehldau
Trio, no
PORTO.

O

s defensores do galego caracterizábanse,
até hoxe, por un pesimismo histórico baseado na
marxinación do galego, na
redución progresiva do seu
número de falantes, no seu

papel secundario na escola e
na súa práctica desaparición
entre a mocidade urbana. Para a sorpresa destes pesimistas, o PP vén de anunciarnos
que camiñamos cara a un ensino monolingüe en galego e

cara a supresión do español
entre os mozos. O idioma
dos 400 millóns de falantes,
o segundo en importancia do
mundo, bátese, segundo Feixoo, en retirada ante o furor
do galego. Alucinante!♦
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Mario Maceiras
‘Hai que rematar definitivamente co galego’
H. VIXANDE
“Tan gallego como el gallego” é
unha páxina web creada recentemente contra o galego no
ensino. Mario Maceiras fai unha
parodia dela no sitio “Tan gallego como el gazpacho”. Nesa páxina e nesta entrevista asume
con retranca a defensa do español e a erradicación do galego.
Que pretende a súa páxina?
Demostrar que os galegos somos tan españois coma os que
máis e que hai que poñerlle fin á
irracionalidade de resucitar unha
lingua morta.
Teño un amigo que di que o
galego non é unha lingua morta, senón unha lingua zombi.
Seu amigo leva moita razón,
se ben polo menos os zombis disque camiñan por aí. O galego é
un elemento residual da evolución, como pode ser o óso palomo ou as mamilas nos homes.
Trátase dunha lingua en estado
vexetativo á que só resta darlle o
golpe de graza. Temos que rematar definitivamente co galego, todo o demais só supón alongar innecesariamente a súa agonía.
A páxina non será unha parodia?
Iso é o que queren facer pensar os amigos da ETA. Non trato
de ridiculizar a ninguén, só pretendo lembrarlles aos galegos
quen segue a ser o auténtico inimigo. Hai lectores que si se decataron das boas e xenerosas intencións da páxina.
O medidor de audiencias
Alexa indica que a súa páxina
ten o triplo de visitas que “Tan
gallego como el gallego”.
Iso sucedeu porque a nosa páxina amiga “Tan gallego como el
gallego” centrouse unicamente
na recollida de sinaturas contra o

decreto de normalización do galego. Eu traballo cun obxectivo
máis amplo: a imposición do español na rexión galega.
A todo isto, esta entrevista
publicarase en galego. Non terá inconveniente?
Con vostedes vou facer unha
excepción. O importante é darlle
difusión a esta iniciativa, aínda
que para iso haxa que empregar
unha lingua morta, ou zombi.
Por min como se a publica en
quechua. Ademais pode que así
algún galegofalante a entenda e
entre en razón, quen sabe.
Esta páxina perpetrouna
vostede só ou con axuda?
Os traballos de deseño e conti-

dos son meus, mais concibinos despois de ver varias páxinas. Eu só canalizo moitas ideas que hai aboiando por aí. Iso si, nalgúns casos deille a volta á tortilla (española).
Quer cambiar o himno galego e a bandeira.
É lóxico que o himno dunha
rexión española estea en español,
e eu teño unha proposta. Con
respecto á bandeira, hai que mudar esa bandeira argallada hai
cen anos polos equivalentes aos
amigos da ETA de hoxe por unha
de consenso que amose a integración da rexión galega na nación española. Que mellor que
unha rojigualda cun escudo galego no centro, por aquilo de

contentar os separatistas!
De todas formas, a súa páxina xa recibiu ataques informáticos, supoño que por parte
dos nacionalistas.
Efectivamente estou no punto
de mira dos separatistas, pero o
que máis me doe son os ataques
que recibín da páxina amiga “Tan
gallego como el gallego” acusándome deliberadamente de ser unha parodia da súa web. O que lles
amola é que eu chego até onde
eles nunca se atreverían a facelo
en público. Porén, o éxito de cada quen está aí.
Que me di do PP? Acúsao
de ser amigo da ETA por defender o galego.
Durante moito tempo exerceron como tal, negociando programas “normalizadores” cos inimigos de España, polo que podemos consideralos tranquilamente
amigos da ETA, aínda que estando no goberno tentaban disimular
incumprindo sistematicamente
os seus propios proxectos. Agora
desmarcáronse por fin do consenso e xa non andan con ambigüidades, participan abertamente
da cruzada contra o galego, como
ten que ser. Carautas fóra.
Pensa que falar galego é pecado?
Tanto como pecado... non
sei, mais cada quen asumirá as
consecuencias dos seus actos no
alén. O que si sei é que resulta
pernicioso para as xeracións vindeiras. A moitos cústalles asumir
idioma e cultura española, as
mortes de touros, o faralaes, o
gazpacho... pero con contribucións como “Tan gallego como
el gallego” ou a miña poderemos
ir substituíndo o galego por unha
lingua máis viva, culta, melodiosa e apta para os negocios. Refírome ao español, faltaría máis.♦

O Canto do Muecín
Lois Diéguez
Levaba tres días así, sen poder pegar ollo e sentíase tan cansa... Ía polo deserto
aborrecida do sol que nunca se poñía. Transformábase na sombra de Anthony
Perkins cando en Psicose avanzaba pola parede cun enorme coitelo de matar os
porcos, e cando o ía espetar no corpo estarricado da Sofía acordaba bañada nunha
suor de sufocos. Botouse da cama. O muecín, en efecto, berraba o canto.
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A guerra
da lingua
FRAN ALONSO

A

cambiante e nova
posición do PP con
respecto ao tema do
decreto do galego no ensino constitúe unha triste estratexia electoral. Non pode ser máis que unha estratexia opoñerse por sorpresa
a un decreto que eles mesmos aceptaran consensuadamente e que, ademais,
recolle relevantes suxestións dese partido. O PP de
Alberto Núñez Feixóo é
profundamente perverso:
primeiro dinlle que si a un
decreto que leva a impronta dos cambios que eles
mesmos propuxeron e logo
empregan a lingua como
arma electoral de enfrontamento. E, por se fose pouco, subverten o discurso,
acusando o goberno da
Xunta de crear o conflito.
A posición do PP é
dunha hipocrisía enorme,
porque a política educativa
da época de Manuel Fraga
(decreto 217/95) non logrou nin por aproximación
garantir o mesmo dominio
das dúas linguas por parte
dos estudantes galegos,
que era o que se pretendía.
Aquel decreto establecía a
cifra de referencia do 30%
do ensino galego e, en consecuencia, quedaba o 70%
para o castelán. Durante todos os seus longos anos de
goberno, o PP impuxo a falacia do «bilingüismo harmónico», e nunca se preocupou de denunciar a evidente imposición do castelán, cuxa superioridade no
ensino era esmagadora.
Agora que o actual decreto
establece unha cifra de referencia do 50% do ensino
en galego, entón si, o PP
denuncia a imposición a
través dunha mensaxe manipuladora.
Ademais, o PP négase a
aceptar a incuestionable
premisa de que o galego é
unha lingua historicamente
perseguida e o seus falantes
foron sistematicamente discriminados, polo que precisaría medidas de apoio específicas para recuperar un
estatus de lingua normalizada. Nese sentido, o PP
actúa en contra dos propios
dereitos lingüísticos dos
seus votantes tradicionais,
galegofalantes, a fin de lle
dar acubillo a un novo e
minoritario sector urbano
acomodado que é moi belixerante contra o galego e
profundamente insolidario
coa situación desvantaxosa
en que viven os galegofalantes. E aos impulsores
desa corrente de opinión
sectaria, que son profesores
que, por comodidade, se
negan a dar as súas clases
en galego, o que menos lles
importa é que os seus
alumnos rematen os estudos con igual dominio das
dúas linguas. Iso chámase
egoísmo.♦

